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МУЌАДДИМА 

 

Муҳимият ва зарурияти мавзўи тањќиќот. Низоми самарабахши 

маориф яке аз омилњои асосии таъмини пешрафту инкишофи босуботи 

иќтисодиѐт ва љомеаи њар кишвар, аз он љумла, Љумњурии Тољикистон 

мебошад. Њамроњ шудани Тољикистон ба фазои умумиљањонии тањсилот, 

иваз шудани парадигмаи маориф, ташаккули тарњи нави миллии он 

масъалањои сифати омодагии кадрњои педагогї - онњоеро, ки вазифаи 

тарбияи насли наврасро бо тарзи тафаккури инноватсионї, бо 

љањоншиносии рушдѐфта ва шуури фарњангии пурѓунљоиш иљро хоњанд 

кард, бе таваљљўњ намегузоранд. Барои иљрои ин вазифањо педагоге 

зарур аст, ки ба ў тарзи эљодии тафаккур ва ќобилияти амалї кардани 

љараѐнњои инноватсионї хос мебошад. Дар шароити дигаргунињои 

амиќи њаѐти љомеаи муосир ва кулли инсоният коркарду татбиќи 

стратегияи босамари инкишофи мактаби олї ањамияти хоса касб 

мекунад.  

Дар љањони муосир љустуљўи шиддатноки салоњиятњои пойгоњї ва 

калидии инсони асри XXI идома дорад ва ин имкон медињад, ки бо ѐрии 

онњо инсон мушкилоти њаѐтии худро сарбаландона њаллу фасл намояд. 

Дар миѐни салоњиятњои номбурда мустаќилият љойгоњи вижа дорад, ки 

асос ва дар як ваќт шарт ва нишондињандаи рушди дигар салоњиятњо, аз 

ќабили эљодкорї, тафаккури эљодї, муошират, дастурдињї ва ѓайра 

мебошад. Муњимтарин намуди мустаќилияти инсон фаъолнокии 

маърифатии ўст, ки тањти таъсири бисѐр омилњо, ќабл аз њама, тањти 

таъсири муассисаи таҳсилоти олии касбї (минбаъд, МТОК) ташаккул 

меѐбад. Дар шароити кунунї љомеа ва давлат ба рушди салоњиятнокии 

хатмкунандагони МТОК талаботи зиѐд пешбинӣ кардааст. Интизор 

меравад, ки хатмкунандагони МТОК на танњо ба иљрои шаклњои 

алоњидаи кори мустаќилона, балки ба амалисозии фаъолияти 

мустаќилонаи маърифатї дар раванди тањсилоти муттасил ќодир хоњанд 

буд. 
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Дар баробари ин тањлили маълумоти эмпирикї ва санадњои меъѐрии 

њуќуќї шањодат медињанд, ки донишљўѐни муассисаҳои тањсилоти олии 

касбї дар муайян кардани маќсадњои фаъолияти мустаќилонаи 

маърифатии худ, дар раванди банаќшагирии амалњои худ барои расидан 

ба њадафњояшон ба душворињои љиддї рў ба рў мешаванд. Онњо дар ин 

кор равишњо ва шаклњои хеле мањдуди амалишавии фаъолияти 

мустаќилонаи маърифатиро истифода менамоянд. 

Масъалањои омодагии кадрњои педагогї дар њуљљатњои меъѐрии 

давлатї инъикос ѐфтаанд. Дар «Стратегияи миллии рушди маориф дар 

Љумњурии Тољикистон то соли 2020» ва Ќонун «Дар бораи маориф», ки 

бо тањрири нав (с.2013) ќабул гардид, баланд бардоштани сатњи сифати 

омодагии мутахассисони босалоњият ва кордон яке аз вазифањои муњим 

ва арзишманд арзѐбї мешавад. Барои иљрои ин вазифа низоми 

самарабахши идоракунии маорифро бунѐд кардан зарур аст, ки 

ташаккули шахсияти кордону босалоњият, мутахассиси раќобатпазиреро 

таъмин мекунад, ки ба мустаќилона ва эљодкорона њал кардани 

масъалањо ќобил аст, ањамияти шахсї ва љамъиятии фаъолияти касбиро 

дарк менамояд, барои натиљањои он масъулият њис мекунад. 

Аз маълумоти эмпирикї чунин бармеояд, ки дар шароити кунунї 

омўзгорони муассисањои таҳсилоти олї мушкилоти фаъолияти 

мустаќилонаи маърифатиро эътироф намоянд њам, аммо аксаран, 

њангоми интихоби тарзу шаклњои мусоидат ба рушди он душворї 

кашида, на њамеша раванди тањсилотро бо дарназардошти вижагињои 

синнусолии донишљўѐн, шавќу раѓбат, ќобилият ва таљрибаи њаѐтии 

онњо роњандозї мекунанд. 

Сатҳи омӯзиш ва коркарди мавзўи тањќиќ. Дар илми педагогика 

захираи муайяни донишњо оид ба масъалаи мазкур андўхта шудааст. 

Тањќиќот барои кашфи моњияти фаъолияти маърифатии донишљўѐн, 

омилњои он, шароити инкишофи он аз тарафи муҳаққиқон О.В. Петунин 

, Н.А.Половников, Т.И.Шамов ва дигарон  анљом дода шудааст. 

Пажўњишњои муњаќќиќон М.В.Богданов, А.Н.Болотов, М.В.Веденкин, 
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Л.В. Жаров, О.А.Кириллов ва дигарон ба самти ошкор намудани 

имконоти рушди фаъолнокии маърифатї дар МТОК бахшида шудаанд.  

Усулњо ва шаклњои гуногуни кори мустаќилонаи донишљўѐн дар 

ваќти дарс аз ҷониби О.А. Кириллов, Е.В. Преображенская, дар ваќти 

берун аз дарс дар МТОК аз тарафи О.А.Вихрова, Р.С.Есаян, О.В. 

Комисов, дар шароити хона, аз тарафи Т.А. Капитонов ва дигарон кашф 

ва мавриди таснифу танзим ќарор дода шудаанд. 

Доир ба тањќиќи масъалаи муаммо ва мушкилоти шароити 

педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишљўѐн муҳаққиқони 

хориҷӣ, аз ҷумла пажўњишгарони Федератсияи Россия машѓул шудаанд. 

Аз ҷумла, муҳаққиқон ва олимони соҳаи педагогика ва психология - Д.Б. 

Богоявленская, Л.И. Божович, Л.Г. Виготский, И.А. Зимняя, А.В. 

Петровский, О.В. Петунин, К.Н. Поливанова, Н.А. Половникова, Г.А. 

Сукерман, Е.И. Санина, Д.Б. Элконин ва дигарон бештар моњияти 

фаъолияти маърифатиро мавриди баррасї ќарор додаанд.  

Инчунин олимон Е.С. Заир-Бек, О.Е. Лебедев, С.А. Писарева, Е.В. 

Пискунова, Т.М. Ковалева, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпитсина, Л.М. 

Перминова ва дигарон таваҷҷуҳи бештари хешро ба таҳқиқи моњият ва 

ташкили раванди тањсилот дар МТК- и муосир равона сохта, дар ин 

замина пажўњишњои домандор таълиф намудаанд.  

Дар тањќиќоти Т.П. Авдулова, Н.В. Бордовская, Л.В. Боровикова, 

С.Г. Вершловский, Б.С. Волков, Е.В. Емельянова, Т.В. Иванова, С.В. 

Кривтсова, А.А. Реан, Л.А. Регуш, Т.В. Романова ва дигарон бошад, 

масъалаҳои имконот ва мушкилоти донишљўѐни кунунї дар соњаи 

маориф ва умуман омӯзишу таълим баррасї шудаанд. 

Дар баробари ин, асарҳои илмии О.А. Вихрова, А.С. Воловоденко, 

О.Б. Даутова, А.М. Каменский, О.В. Комисова, Е.С. Полат, В.И. 

Слободчиков, Е.В. Яновитская, В.А. Ясвин ва дигарон доираи пажӯҳиши 

кашфи имконоти фаъолияти педагогї дар рушди фаъолнокии 

маърифатии донишљўѐнро фаро гирифтааст.  
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Донишмандони тољик М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Х. 

Каримова, Ќ. Ќодиров, Ш.А.Шаропов, Љ.Шарифов, А.Нуров, Т. 

Шукуров, У.Зубайдов, А.М.Миралиев, Љ.Файзалиев, Т.Намозов, 

Ш.Сафаров, Д. Каримова, Л.А.Губанова асарњои илмии худро ба ҳаллу 

фасли њамин мушкилот дар шароити кунунии Љумњурии Тољикистон 

бахшида, дар ин мавзӯъ рисолањои илмї, китобњои дарсї, васоити 

таълимї ва маќолањои илмї таълиф намудаанд. 

Дар натиҷаи тадқиқоти муҳаққиқон Е.В. Преображенская, В.Н. 

Пустовойтов, И.Д. Фелдштейн ва дигарон назария ба исбот расидааст, 

ки наврасон аз сабаби фаъолияти баланди маърифатї доштан ва ба онњо 

дастрас будани технологияњои иттилоотї, дар љињати рушди фаъолнокии 

маърифатї дорои имконоти махсус мебошанд. Аммо дар тањќиќоти дар 

боло номбаршуда, рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар 

доираи мантиќи њамон талабот тарҳрезӣ шуда буд, ки нисбат ба МТОК 

якхела ва умумӣ пешбинӣ мешуд. Ҳамчунин, дар тадқиқотҳои мављуда 

шароити педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш, аз ҷумла дар 

МТОК-и муайян, ба монанди Донишкадаи тарбияи ҷисмонии 

Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов (ДТҶТ ) мавриди тањќиќ ќарор дода 

нашудааст. 

Њамин тавр, дар ин масъала як силсила ихтилофњое ба назар 

мерасанд, ки бояд њаллу фасли худро пайдо намоянд: 

- ихтилофњо байни талаботи муосири фаъолнокии маърифатии 

донишљўѐн ва рушди он дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба номи С. Раҳимов; 

- ихтилофњо байни зарурати рушди фаъолнокии маърифатии 

донишљўѐн дар МТОК ва норасоињои тайѐрии омўзгорон, инчунин ѐрии 

падару модарон љињати расондани кўмак ба донишљўѐн дар раванди 

мазкур; 

- ихтилофњо байни талаботи амалии тањсилот дар дониши нави 

педагогї оид ба рушди шароити педагогии ташаккули фаъолнокии 
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маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба номи С. Раҳимов. 

Муаммо ва ихтилофњои мазкур, аз як тараф мушкилоти илмии 

марбут ба љустуљўи дониши нав оид ба вазифањо, муњтаво, усулњо ва 

шаклњои ташкили раванди тањсилоти нигаронидашуда ба рушди 

шароити педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба 

номи С. Раҳимовро муайян намуд ва аз ҷониби дигар сабаби асосии 

интихоби мавзӯи мавриди назар ва таҳқиқи он гардид. 

Маќсади тањќиќот: ба тавассути усулҳо ва методҳои илмиву 

озмоишӣ ошкор ва асоснок намудани шароити педагогии ташаккули 

фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар мисоли ДТҶТ ба номи С. 

Раҳимов дар машѓулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш. 

Объекти тањќиќот: раванди рушди фаъолнокии маърифатии 

донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш 

дар ДТҶТ ба номи С. Раҳимов. 

Мавзӯи тањќиќот: шароити педагогии рушди фаъолияти 

маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба номи С. Раҳимов. 

Фарзияи тањќиќот: ба инкишофи фаъолнокии маърифатии 

донишљўѐни МТОК мусоидат мекунанд, агар: 

- ба танзим дарорории раванди тањсилот, яъне махсусиятҳои њатмї ва 

раванди марњилавии азхудкунии вазифањо аз тарафи донишљўѐн ва 

амалисозии фаъолнокии мустаќилонаи маърифатї дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба номи С. Раҳимов 

њамчун яке аз њадафњои пешбар, ба рушди фаъолнокии маърифатии 

донишомӯзон нигаронида шавад; 

- маљмўи вазифањои намунавӣ дар муњтавои амалисозии фаъолнокии 

мустаќилонаи маърифатии донишљўѐн инъикос гарданд; 
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- љузъиѐт ва меъѐрњои муайянкунандаи дараљаи ташаккули фаъолнокии 

маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш 

дар муассисањои таълимии тарбияи љисмонии Љумњурии Тоҷикистон 

ошкор карда шавад; 

- маљмўи шароитҳои педагогии таъминкунандаи самаранокии ташаккули 

фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба номи С. Раҳимов фароњам 

оварда шавад; 

- модели ташаккули фаъолияти маърифатии донишљўѐн дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба 

номи С. Раҳимов тањия гардад.  

Вазифањои тањќиќот: 

- тањќиќи зарурат ва ањамияти љорї кардани фанни таълимии 

«Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» дар муассисањои таҳсилоти 

олии касбї; 

- муайян кардани вижагињои методологї ва педагогии таълими 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш; 

- ошкор сохтани шароити педагогии ташаккули фаъолнокии 

маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш; 

- муайян кардани механизмњои таъмини тайѐрии омўзгор ба ташаккули 

фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш; 

- муайян намудани самти ташкили раванди тањсилот мутобиќ бо модели 

таълим фанни «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш»; 

- роњандозї намудани тањќиќоти таљрибавии шароити педагогии 

ташаккули фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши ДТҶТ ба номи С. Раҳимов. 

Асоси методологии тањќиќотро таълимот дар бораи моњияти 

иљтимоии шахсияти инсон, дар бораи наќши фаъолият ва муошират дар 
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инкишофи он, консепсияи психологњо ва педагогњо оид ба эљод, асосњои 

фалсафии маърифат, њамчунин фањмиши фаъолият њамчун воситаи 

худтатбиќкунии инсон дар љараѐни мењнат; фалсафаи муносибати 

субъективию инсонгароѐна, њадафмандии фаъолияти касбї, консепсияи 

мундариљаи муосири тањсилот, консепсияи тарњи ба фаъолият 

нигаронидаи тањсилоти педагогї, муносибати субъектї, шахсї, 

эљодкорона, аксиологї, акмеологї, яклухт, контекстї ва муназзам ба 

ташкили раванди таълими омӯзгорони оянда, дидгоњњо ва коркардњои 

илмї оид ба масъалањои моњият ва фањмиши салоњияти касбию педагогї 

ва кордонии омўзгор; њамбастагии назария ва амалия, тамоюлњои рушди 

иљтимоию иќтисодии кишвар, ки дар њуљљатњои меъѐрї инъикос 

ѐфтаанд, ташкил дод.  

Методҳои таҳқиқот: дар раванди таҳқиқот методњои психологї-

педагогї, таълимї-методї, усулњои мантиќї-таърихии мушкилоти 

тањќиќшаванда ва муќоисавию ќиѐсӣ нисбат ба ташаккули фаъолнокии 

маърифатии донишҷӯѐн, мушоњидањои мустаќим ва бавоситаи 

фаъолияти омўзгорон ва донишҷӯѐн, пурсиш, мубоњиса, мушоњида, 

муќобилгузорї истифода шудаанд. Дар раванди тањќиќот ва озмоишњо 

аз таҳлили назариявии сарчашмаҳои илмӣ, таҳлили ҳуҷҷатҳои таълимӣ-

методӣ, омӯзиш ва пањн намудани таҷрибаи пешқадами педагогӣ дар 

самти ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯѐн љои хосаро ишѓол 

менамояд. Гузаронидани пурсишномаю тестҳо, мушоҳидаву суҳбатҳо ва 

методи математикии коркарди натиҷаҳои таҳқиқот истифода бурда 

шудааст. 

Соњаи тањќиќ: мундариљаи кори рисолаи илмӣ ба шањодатномаи 

ихтисоси 13.00.01 –педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот 

(илмҳои педагогӣ) мувофиќ аст. 

Пойгоҳи таҷрибавӣ-озмоишии таҳқиқот: Донишкадаи тарбияи 

ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов. 

Марњилањо ва ташкили тањќиќот. Таҳқиқот дар се марҳила 

гузаронида шуд:  
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Дар марњилаи якум (солњои 2016 - 2017) дар асоси тањлили назариявї, 

синтез (омезиш) ва љамъбасткунї тавассути методика ва методологияи 

тањќиќот муайян карда шуда, моњияти тавсифии мафњумњои 

«фаъолнокии маърифатї», «рушди фаъолнокии маърифатї» равшан 

гардида, зуњуроти асосии фаъолнокии маърифатї ошкор карда шуданд. 

Инчунин мушкилоти синнусолї ва имконоти донишљўѐн ҳамчун омил 

дар рушди самти фаъонокии маърифатии онњо мавриди омўзиш ќарор 

гирифта, маљмўи вазифањои намунавии амалисозии фаъолияти 

мустаќилонаи маърифатї аз тарафи донишљўѐн асоснок ва имконоти 

Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов дар 

рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн кашф карда шуданд. 

Дар марњилаи дувум (солњои 2017 - 2018) барномаи тањќиќоти 

таљрибавию озмоишї оид ба рушди шароити педагогии ташаккули 

фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба номи С. Раҳимов асоснок ва 

амалї карда шуданд. Дар љараѐни татбиќи барномаи мазкур шароити 

педагогии рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн мавриди озмоиш 

ќарор дода шуд. Дар марњилаи дигаргунсозии озмоишӣ усули ба таври 

даврагї фаро гирифтани донишљўѐн дар њалли масъалањои фаъолнокии 

мустаќилонаи маърифатї амалї гардид. 

Дар марњилаи сеюм (солњои 2018 – 2019) санљиш, љамъбаст, танзиму 

таснифи натиљањои озмоиши педагогї ва хулосабандии тањќиќот 

роњандозї гардида, рисолаи илмї мураттаб гардид. 

 Навгонии илмии тањќиќот аз инњо иборат мебошад: 

- таъсири муносибати дифференсиалӣ ѐ худ фарқкунанда доштани 

омилҳо ба рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши ДТҶТ ба номи 

С. Раҳимов дар асоси бањисобгирии шавќу раѓбат ва дастоварди онњо 

дар фаъолнокии мустаќилонаи маърифатї асоснок  шудааст; 

 - мувофиқати шаклњои инфиродї ва гурўњӣ дар ташкили фаъолнокии  

маърифатї ва ягонагии амал асоснок шудааст; 
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- дар асоси нишондиҳандаҳои натиҷаи озмоиш вижагињои фаъолнокии 

маърифатии донишљўѐн ошкор ва душворињое, ки дар раванди 

амалисозии фаъолияти мустаќилонаи маърифатї донишҷӯѐн бо он рў ба 

рў мегарданд, маълум ва баррасӣ шудаанд; 

- вобастагии рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн аз мањорати 

педагогии омўзгорон ва кўмаки рафиќон исбот карда шудааст; 

- ањамият ва имконоти фаъолнокии маърифатӣ барои интиқолоти 

мутақобилаи малакањо дар њалли масъалањо ҳангоми дарс ва берун аз 

дарс нишон дода шудааст;  

- барои аввал моњияти таълимӣ-педагогии падару модарон оид ба 

муаммои рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн мавриди баррасї 

ќарор дода шудааст. 

Ањамияти назариявии тањќиќот дар он аст, ки: 

1. Қонунияти дарки фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар мисоли 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши ДТҶТ ба номи 

С. Раҳимов исбот карда шуда, њамчун њадаф, хосият, раванди 

марњилавии тањсилот ва дар асоси усули вазифавї моњияти фаъолнокии 

маърифатии донишљўѐн ва рушди он ошкор гардидааст; 

2. Робитаи мутаќобилаи масъалањои намунавии амалисозии 

фаъолнокии мустаќилонаи маърифатии донишљў дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши ДТҶТ ба номи С. Раҳимов, 

ки ба њалли онњо мусоидат мекунанд, тавсиф гардида, робитаи рушди 

фаъолияти маърифатии донишљўѐн бо салоњиятњои калидии 

дархостшаванда дар љомеаи муосир ошкор шудааст. 

3. Марњилањои ташкили раванди тањсилоти ба рушди фаъолнокии 

маърифатии донишљўѐн нигаронидашуда, ки он дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши ДТҶТ ба номи С. Раҳимов 

асоснок гардидаанд; маълумоти муфассал дар бораи усули тафриќавї ва 

нақши он дар заминаи бањисобгирии шавќу раѓбатњо ва дастовардњои 

донишљўѐн дар фаъолнокии инфиродии маърифатї, дар раванди татбиќ 
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муайянкунии тафовути шаклњои инфиродї ва гурўњӣ, саҳми фаъолияти 

ягонагӣ дар равнди пешравии нақши муносибати боарзиши 

ташаккулѐфтаи донишљўѐн ба фаъолнокии инфиродии маърифатї 

асоснок гардидаанд; 

4. Зарурати такмилдињии дуҷонибаи технологияњои таълимии 

анъанавї ва муосири тањсилот дар раванди фаъолнокии маърифатии 

донишљўѐн, дар мисоли машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва 

варзиши ДТҶТ ба номи С. Раҳимов ба исбот расидааст. 

Ањамияти амалии тањќиќот аз инњо иборатанд: 

1. Методњои санҷидашудаи муттасили омўзиши дастовардњо ва 

мушкилоти донишљўѐн дар њалли масъалањои амалисозии фаъолнокии 

инфиродии маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиши муассисањои таълимии тарбияи љисмонии Љумњурии 

Тољикистон баррасӣ ва пешнињод гардидаанд, ки он барои рушди 

фаъолнокии маърифатии донишомўзон ѐрии амалї мерасонад; 

2. Оид ба татбиќи фаъолнокии мустаќилонаи маърифатии 

донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва 

варзиши ДТҶТ ба номи С. Раҳимов маљмўи вазифањои 

махсустарњрезишуда коркард ва амалї гардидаанд, ки онҳо ба рушди 

фаъолнокии маърифатии донишљўѐн имкони таъсиррасонии 

мақсаднокро фароњам меоранд;  

3. Усулњо ва шаклњои фарогирии донишљўѐн ба фаъолнокии 

мустаќилонаи маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиши муассисањои таълимии тарбияи љисмонии Љумњурии 

Тољикистон дар самти њалли масъалањои таълимӣ-маърифатї ва 

таълимӣ- амалӣ пешнињод шудаанд; 

4. Барномаи омодагии омўзгорон ва падару модарон барои рушди 

фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар шароити кунунї тањия гардида, 

аз санљиш гузаронида шудааст. 

Сањми шахсии унвонҷў дар тањќиќот аз инҳо иборат аст: - иштироки 
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бевоситаи муаллиф дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот, дар масъалаҳои 

таҳлилии кори илмӣ, ҷамъоварии мавод ва таҳлили амиқи адабиѐти 

илмӣ, таҳлил ва шарҳу тафсири маълумоти дарѐфтшуда ва ба низом 

даровардани онҳо, коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо зикри 

натиҷаҳои ноилшуда; муайян кардани шароитњои ташаккули 

фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш; коркард ва тањияи амсилаи (модели) 

ташаккули фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш; тариќи корњои таљрибавї-

озмоишї санљидани таъсири технологияи коркардшуда дар ташаккули 

фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш. 

 Эътимоднокї ва асоснокии нуктањои асосї ва хулосањои тањќиќот. 

Хулосаҳо ва нуктаҳои асоснокгардида бо унсурҳои назариявии рисола 

ихтилоф надоранд. Зеро танзими онњо дар тањлили ѓояњои педагогии 

муњаќќиќони гуногун, ќатъияти методњои тањќиќот бо њадафњои 

матрањгардида, бисѐрљанбагї ва бардавомии тањќиќоти 

роњандозишаванда дар саињи назариявї ва амалї, тасвиби натиљањои 

бадастомадаро таъмин намудаанд. 

Тавсиб ва татбиќи амалии натиљањои тањќиќот. Матлабњои асосии 

назариявӣ ва натиљањои тадќиќоти диссертатсионӣ дар љаласањои кафедраи 

педагогика ва љомеашиносии ДТҶТ ба номи С. Раҳимов, дар конференсияњои 

байналмиллалї, љумњуриявї ва донишгоњї ироа ва дар маводњои онњо чоп 

гардидаанд. Мўхтавои тањќиќот дар 12 адад маќолањои чопшудаи муаллиф аз он 

љумла, 3 дастури таълимӣ-методӣ, инчунин 7 адад маќола, ки дар маљаллањои 

тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон нашр шудаанд, иъикос ѐфтаанд.  

Нуктањои зерин барои њимоя пешнињод мешаванд: 

1. Фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши ДТҶТ ба номи С. Раҳимов 
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баѐнкунандаи тањсилоти шахсї-инфиродӣ буда, дар он қобилияти 

донишҷӯ, њангоми кӯмаки омўзгор дар раванди амалисозии фаъолнокии 

мустаќилонаи маърифатии ӯ, љињати иљрои вазифањои намунавї дар 

асоси донишњо оид ба чунин фаъолият зоњир мешавад. Фаъолияти 

мазкур дар заминаи омӯзиш, таљрибаи њаѐтї ва муносибати арзишманди 

инсонӣ амалӣ мегардад. Вазифа ва шартҳои аввалиндарҷаи амалисозии 

фаъолнокии мустаќилонаи маърифатї инњо мебошанд: 

- муайян кардани њадафи фаъолнокии мустаќилонаи маърифатии 

дарпешистода; 

- интихоб, тањлил, љамъбаст ва танзиму таснифи иттилооти манбаъњои 

гуногун, аз љумла электронї, ки барои расидан ба њадафњои фаъолнокии 

мустаќилонаи маърифатї зарур мебошанд; 

- муайян кардани усулњои иљрои фаъолияти маърифатї; 

- амалисозии шаклњои гуногуни фаъолнокии мустаќилонаи маърифатї; 

- арзѐбии натиља ва вокуниши фаъолияти иљрогардида; 

- муаррифии натиљањои фаъолият. 

  2. Рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши муассисањои таълимии 

тарбияи љисмонии Љумњурии Тољикистон ба ҳайси муайянкунандаи 

мақсади раванди тањсилот, бо дастгирии њадафмандонаи омўзгор самти 

азхудкунии марњилавии маљмўи вазифањои амалисозии фаъолнокии 

мустаќилонаи маърифатии донишљўѐн амалӣ мегардад.  

Таснифи марҳаливӣ дар рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн 

дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши ДТҶТ ба 

номи С.Раҳимов, ҳамчун «њаракат» - аз рушди муносибати мусбат нисбат 

ба фаъолнокии мустаќилонаи маърифатї ба сӯи рушди малакањо ва 

татбиќи он, сипас интиќол додани малакањои ташаккулѐфта дар 

њолатњои гуногуни фаъолнокии маърифатї шинохта мешавад. 
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3. Нишондињандањои рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн 

дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиши ДТҶТ ба 

номи С. Раҳимов аз инњо иборат мебошанд: 

- динамикаи мусбат дар муносибати мақбули донишљўѐн ба раванди 

фаъолнокии мустаќилонаи маърифатї; 

- пешравии мусбат дар рушди малакаи иҷрокунии масъалањои 

намунавии фаъолнокии мустаќилонаи маърифатї; 

- камшавии вобастагӣ аз таъсири омилҳои гуногун, ба монанди кўмаки 

омӯзгор ва ѐ дӯстон, яъне баландшавии дараљаи мустаќилият; 

- интиќол додани малакањои амалисозии фаъолияти мустаќилонаи 

маърифатї дар дарс оид ба њалли масъалањои фаъолияти мазкур берун аз 

дарс ва баръакс. 

4. Ба рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐни муосир дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш дар ДТҶТ ба 

номи С. Раҳимов чунин шароити педагогї мусоидат мекунанд: 

- дар сохтор ва раванди тањсилоти донишљўѐн муайян ва људо кардани 

вазифањои намунавї, воситањои фаъолнокии мустаќилонаи маърифатӣ, 

ки ба талабот ва имкониятњои синнусолии онњо мутобиќат дорад, 

инчунин вижагии соњаи фаннї ва хусусиятҳои фаъолиятро инъикос 

менамоянд; 

- татбиқи муносибати тафриќавї дар ташкили марњилањои гуногуни 

раванди тањсилоти ва рушди фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар 

асоси бањисобгирии муносибатњо ва дастовардњои онњо дар ин замина. 

Инчунин бо назрдошти шаклњои инфиродї ва гурўњии корњо ва 

ягонагии фаъолият; 

- ташкили раванди маърифатнокгардонии волидайн, ки фарогири 

шиносоии мушкилоти фаъолнокии маърифатии донишљўѐн дар рушди 

шахсияти онњо дар љањони муосир бошад. Ҳамчунин бо усулҳои 

кўмакрасонї ба донишљўѐн дар рушди фаъолнокии маърифатии онҳо 
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боназрдошти вижагињои донишљўѐни муосир ва мушкилиҳои марбут ба 

онњо. 

 Сохтори диссертатсия. Рисолаи илмї аз муќаддима, ду боб, хулоса, 

фењристи адабиѐт, ки 127 номгўи адабиѐтро дарбар мегирад иборат буда, 

дар 152 сањифаи компютерї инъикос ѐфтааст. 
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БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГЇ ВА 

ВИЖАГИЊОИ ПЕДАГОГИИ МАШҒУЛИЯТҲОИ СОТСИОЛОГИЯИ 

ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ  

 

1.1 Вижагињои методологї ва педагогии омўзиши сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш 

 

Таљрибаи рушди маърифати илмї оид ба пайвастагии узвии 

љанбањои ашѐию муњтавої бо љанбаи методологї дар доираи њар гуна 

консепсияи илмї шањодат медињад. Аммо ин, албатта маънои аз миѐн 

рафтани њудуди миѐни методология ва назарияро надорад, зеро «.. агар 

методология масъалањои оид ба худи раванди ба даст овардани 

донишњоро баррасї намояд, он гоњ назария - дар бораи донишњо оид ба 

худи воќеият мебошад. Ба баѐни дигар, назария ва методология бо 

якдигар њамчун њадаф ва восита  робита доранд» [50,С.116]. 

Дар шароити кунунї мубрам будани методология њамчун асоси 

бунѐдї, ки мулоњизаи амиќи соњаи тарбияи љисмониро имконпазир 

месозад, фавќуллода афзудааст. Аз солњои 70-уми асри гузашта 

мутахассисон болои масъалањои оид ба эљод намудани тањкурсии 

назариявии тарбияи љисмонї (ѐ ТНТЉ), ки њам аз нуќтаи назари амалї 

ва њам аз дидгоњи методологї барои муосиркунонии соњаи тањсилоти 

тарбияи љисмонї фавќулода муњим аст, ба таври муассир мулоњизаронї 

мекунанд. Дар њамин њол, сухан дар бораи ба даст омадани ин ѐ он 

дастоварде намеравад. Аммо дар замони њозира мулоњиза дар бораи 

вобастагии бевоситаи донишњои назариявї аз дараљаи тасвияти 

тањкурсии методологии онњо ќобили њељ гуна шакку шубња нест 

[36,С.200],[2,С.48-51]. 

Ба баѐни дигар, чунин робитаи наздики байнињамдигарии миѐни 

мафњумњои «методология» ва «назария»-ро ќайд намуда, бояд масъалаи 

аввал будани методологияро нисбат ба назария дар хотир дошт. 
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Дар ин робита, њангоми баррасии тањќиќоти мазкур муњимтарин 

наќши дониши методологиро, ки муњаќќиќ онро «вазифаи танзимї ва 

љанбаи стратегии он дар арзѐбии самаранокї ва ташкилии љињатњои 

фаъолияти илмию маърифатї ѐ илмию дигаргунсозанда» тавсиф 

менамояд, наметавон нодида гирифт. Чунки мањз ба туфайли он мо 

њангоми дарѐфти донишњои нави эмпирикї ва назариявї дар бораи 

объектњои педагогї, ки муайян кардани самти стратегии тањќиќоти 

илмиро дар љараѐни коркарди муњтавои назарияњои мушаххаси педагогї 

имконпазир месозад, самтгирї карда метавонем. 

Дар робита бо ин дар пайвандгоњи њазорсолаи гузашта ва имрўза 

ба рушди асосњои методологии илмњо такя карда шуд, зеро мањз дониши 

методология сабки тафаккури илмиро ба вуљуд оварда, рушди 

минбаъдаро ба тарафи сатњи болотари инкишофи донишњои назариявї 

имконпазир менамояд, то ки аз тавсифоти сирфан эмпирикии объект ѐ 

падида ба дидгоњи таљридию назариявї ва асосноккунии онњо гузашта 

шавад [5,С.51-54]. 

Дар тўли давраи мавриди баррасии мо дар тарбияи љисмонї ѓояи 

ташаккули инсони њаматарафа рушдѐфта, мутаносиб, том, башардўстона 

ва инсонгароѐна, озодманиш ва демократї намудани равандњои таълиму 

тарбия њангоми ањамияти рўзафзуни љанбаи маънавї дар тарбияи шахс 

ва љузъи фарњангии он ва умуман аќлоникунонии тарбияи љисмонї ба 

маќоми аввал мебарояд. Агар пештар танњо тайѐрии љисмонии инсонро 

арзиши асосии тарбияи љисмонї њисоб мешуда бошад, пас дар замони 

њозира инсони дар ќаринаи машѓулиятњои тарбияи љисмонї 

баррасишаванда, дар њамоњангии оѓозњои љисмонї ва маънавї, дар 

људоинопазирї ва ягонагии љанбањои иљтимої ва биологї тасаввур 

мегардад [70,С.12-23]. 

Њамин тавр, тасодуфї нест, ки дар охири асри гузашта таваљљуњ ба 

љанбањои назариявию методологии тасаввури соњаи тарбияи љисмонї 

таќвият ѐфт. Дар ин бобат диссертатсияи доктории Лубишева Л.И 

[60,С.58]. ќобили ќайд аст, ки дар он масъалањои асосњои ташкилї ва 
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назариявию методии ташаккули донишљўѐни тарбияи љисмонї мавриди 

баррасї ќарор гирифтаанд, Матвеев А.П. [75,С.73] тањќиќоти худро ба 

баррасии асосњои методологї ва назариявии фанни «тарбияи љисмонї» 

дар муассисањои тањсилоти умумї бахшидааст, пажўњишњои ба њамин 

мавзуъ бахшидашудаи Наталов Г.Г.[92,С.2-9] ва Николаев Ю.М. [92,С.2-

9] тасдиќи боэътимоди таќвияи таваљљуњ ба масъалањои мантиќ ва 

назарияи тарбияи љисмонї, ба мушкилотњои њамгироии донишњои 

бисѐрљанбаи назариявї дар бораи фанни мазкур мебошад. 

Сеяки аввали садаи гузашта бо рушди басо заифи  тарбияи 

љисмонї ва варзиш тавсиф мешуд. Њаракати тарбияи љисмонию варзиш 

ба ќадри созмонѐфтагии ночизи худ, бо миќдори на чандон зиѐди 

иштироккунандагон ва мусобиќањои варзишї, соддагии нисбии ташкилї 

ва идоракунї фарќ мекард. Омилони асосии њаракати тарбияи љисмонию 

варзиш ба љалб кардани сотсиологњо барои омўзиши амиќи 

мушкилотњои соњаи мазкур њавасманд набуданд. Љанбањои алоњидаи 

иљтимої дар чорчўбаи педагогика, психологияи иљтимої ва назарияи 

тарбияи љисмонї баррасї мешуданд. 

Зимнан, аллакай дар солњои 30-юми асри гузашта рушди њаракати 

оммавии тарбияи љисмонї ва варзиш оѓоз мегардад, ки бо бунѐди 

пойгоњи моддї ва коркарди асосњои меъѐрию барномавї њамроњ буд. 

Сотсиологияи шўравии тарбияи љисмонї дар љараѐни рушди худ ба 

аќидаи сотсиологи маъруф О.А. Милштейн се марњиларо сипарї 

намудааст [80,С.18-19]. 

1) Марњилаи нахустин аз замони табаддулоти болшевикї то оѓози 

солњои 60-ум идома дошта, бо љамъбасткунии назариявї ва мулоњизаи 

наќши иљтимоии тарбияи љисмонї тавсиф мешавад. Аз солњои 30-юм 

баргузории тањќиќоти сотсиологї дар чорчўбаи таърихи тарбияи 

љисмонї, баъди солњои 60-ум бошад, - назарияи тарбияи љисмонї амалї 

мегардад. 
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2) Марњилаи дувум аз ибтидои солњои 60-ум то оѓози солњои 70-ум 

идома дошта, бо рушди назарраси љанбањои гуногуни њаѐти одамони 

шўравї тавсиф мегардад. 

3) Дар марњилаи сеюм (аз ибтидои солњои 70-ум то миѐнаи солњои 

80-ум) фаъолияти муассир оид ба љамъбасти назариявии тањќиќоти 

мушаххаси сотсиологии тарбияи љисмонї идома дошт, ки ба тарбияи 

љисмонї, муайянкунии ќонуниятњо ва тамоюлоти рушди он бахшида 

шуда буд. Дар миѐни муњимтарин лањзањои марњилаи мазкур 

муайянкунии моњияти худи мавзўи сотсиологияи тарбияи љисмонї, 

њудуди он ва робитањои он бо илмњои варзишию педагогї, 

табиатшиносї ва љомеашиносї ба шумор меравад. 

Дар марњилаи кунунии чоруми рушди сотсиологияи тарбияи 

љисмонї афзоиши ќобили мулоњизаи шумораи сотсиологњои дар соњаи 

мазкур машѓулбуда ба мушоњида мерасад. 

Солњои 80-уми ќарни ХХ замони рушди фаъоли мавзўи олимпї 

гардид, ки бисѐр муњаќќиќон бо он шаклдигаркунии сотсиологияи 

варзиширо ба фанни мустаќили илмї алоќаманд менамоянд. Кумитаи 

созмондодашуда минбаъд воњиди сохтории тањќиќотии расмї дар њайати 

Ассосиатсияи байналмилалии сотсиологї гардид ва дар айни замон 

донишмандони беш аз 40 кишвари љањон аъзои он мебошанд. 

Нахустин маљаллаи созмон соли 1996 њамчун гузориши солона, ва 

аллакай аз соли 1973 нашрия њар семоња ба нашр мерасид. 

Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш дар њоли њозир бештар 

ба баргузории пажўњишњои сершуморе, ки ба омўзиши амалкард ва 

рушди соњаи мавриди баррасии мо, таъсири варзиш ва тарбияи љисмонї 

ба ташаккули фард, муайянкунии меъѐрњои сатњи рушд дар инсони 

машѓул ба тарбияи љисмонї бахшида шудаанд, таваљљуњ менамояд. 

Наќши ин кор дар бадастоварии маълумоти сотсиологї хеле 

пурањаммият аст. Дар ин ќабил тањќиќот методњои аз тарафи илми 

сотсиология тањиягардида, аз ќабили мушоњида, тањлили њуљљатњо, 

пурсишњои шифоњї ва хаттї истифода мешаванд. 
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Мафњуми «љалбшавї» бештар аз њама њамчун намудњои гуногуни 

рафтори афрод, хоњиши маърифат, вокунишњои љанбаи отифидошта 

шарњу тафсир мегардад. Љалбшавї метавонад отифавї, маърифатї ва 

рафторї бошад. Ба ин намудњои анъанавї метавон фаъолияти варзишию 

тарбияи љисмониро њамчун намуди муайянкунандаи «дараљаи 

љалбшавї» илова намуд. Бо маќсади тавсифи он метавон меъѐри 

муассирї, бардавомї ѐ басомади фаъолияти варзишию тарбияи 

љисмониро корбаст намуд [77,С.47-49]. 

Ба туфайли тањлили сотсиологии шомилшавї ѐ «љалбшавї»-и 

ањолї мо имкони ба даст овардани иттилоотро дорем: 

- дар бораи навъи љалбшавї ба фаъолияти варзишию тарбияи 

љисмонї ва шаклњои зуњуроти онњо; 

- дар бораи он ки кадом гурўњњои иљтимої ва ба кадом дараља ба 

фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї љалб шудаанд; 

- дар бораи пешравии фаъолнокии варзишию тарбияи љисмонии 

њам гурўњњои иљтимої ва њам шахсони алоњида; 

- дар бораи таъсири омилњои гуногуни иљтимої ба равандњои 

љалбшавї ба фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї. 

Бо маќсади људо кардани объектњои тањќиќот, барои аз дигарон 

људокунии онњо дар илм тасвияи мафњумњои дахлдор маъмул мебошад, 

ки маќулањои асосии ин ѐ он илм мебошанд. Барои људокунии объекти 

мушаххаси тањќиќот бо мафњумњои асосии истифодашаванда зарур аст, 

ки ба таљридњои дараљањои гуногун рў оварда, ќонунї будани онњо 

асоснок карда шавад. Чунончи, одамро илмњое аз ќабили психология, 

анатомия, педагогика, биология, физиология ва ѓайра меомўзанд. 

Бисѐрињо чунин мешуморанд, ки маќулањои асосї ва объектњои 

маърифати илмии сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї аз худи 

номи «варзиш» ва «тарбияи љисмонї» ошкору яќин мебошанд. 

Дар ин њол, баъзан варзиш њамчун унсури тарбияи љисмонї 

баррасї мегардад, ки дар натиља соњаи объективии фанњои 

баррасикунандаи мо танњо ба тарбияи љисмонї мањдуд мегардад. Баъзе 
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шахсон сотсиологияи ТЉВ-ро њамчун илми баррасикунандаи ѐ 

фаъолияти љисмонї ѐ ки танњо варзиш идрок мекунанд. Гоње 

барќароршавии љисмонї, машќњои љисмонї, тарбияи љисмонї ва ѓайра 

объектњои тањќиќи фанни мазкур дониста мешаванд ва мутобиќи он 

низоми маќулањои калидии сотсиологияи ТҶВ-ро шарњу тафсир 

мекунанд. 

Тафовути равишњо ба идроки маќулањои калидї ва объектии 

фанни мазкур дар номи он њам инъикос ѐфтааст. Донишмандони ватанї 

аксаран номи «сотсиологияи варзиш ѐ ин ки тарбияи љисмонї» -ро ба 

кор мебаранд. Дар баъзе интишороти хориљї њам ба чунин ба тасвия 

метавон дучор омад. Аммо, чун ќоида, дар он дар бораи «сотсиологияи 

варзиш» сухан меравад. Зимнан метавон ба гунањое аз ќабили 

«сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї», «сотсиологияи машќњои 

љисмонї» низ дучор омад. Њамчун номњои бахшњои алоњидаи илми 

мазкур тасвияњое аз ќабили «сотсиологияи мураббиѐн ва омўзгорони 

тарбияи љисмонї», «сотсиологияи тарбияи љисмонї», «сотсиологияи 

созмонњои варзишї», «сотсиологияи њаракати олимпї», «сотсиологияи 

бадан» ва ѓайра ба кор бурда мешаванд [83,С.176]. 

Дар маркази таваљљуњи сотсиологияи ТЉВ тавре ки аз номи он 

бармеояд, на ду, балки се объект ќарор доранд, ки онњо нисбатан 

мустаќил ва дар айни замон бо њам алоќаманд мебошанд: 

- намуди вижаи мусобиќањо, ки онњоро «варзишї» меноманд, 

раванди тайѐрї ба онњо, инчунин падидањои дигари ба онњо 

иртиботдошта; 

- шакли фаъолияти њаракатї, ки онро, аксаран, «тарбияи љисмонї» 

ѐ «фаъолияти тарбияи љисмонї» меноманд; 

- бадани инсон, ки ба «фарњангишавї» љалб гардидааст ва раванди 

иљтимоишавии ба њамин тартиб баромадкунанда дар наќши падидаи 

фарњангї ва зуњуроти иљтимої (дар ќаринаи мазкур љисмияти инсонро 

«тарбияи баданї» ѐ «тарбияи соматикї» ѐ бештар бо истилоњи маъмули 

«тарбияи љисмонї» меноманд). 
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Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї њам, ба мисли њама гуна 

фанни илмї ба њаллу фасли мушкилотњои вижаи худ машѓул гардида, 

объекти он аз дигар илмњои самти иљтимоидошта тафовут дорад. 

Мавриди тањќиќи он варзиш ва тарбияи љисмонї њамчун падидањои 

љанбаи иљтимоидошта мебошанд. Сиришти иљтимої, ќонунњои дар 

асоси пайдоиш ва рушди онњо ќарордошта, ќонуниятњои дар шароити 

кунунї ташаккулѐфта мавриди пажўњиш ќарор дода мешавад. Робитаи 

байнињамдигарии варзиш, тарбияи љисмонї ва дигар љанбањои њаѐти 

љомеа ба доираи манфиатњои сотсиологияи варзиш шомил мегарданд. Ба 

тањсилот ва тарбияи насли љавон таваљљуњи зиѐд дода мешавад. Илми 

мазкур њамчунин масъалањои муносибатњои истеъмолию арзишии 

одамонро ба варзиш ва тарбияи љисмонї баррасї менамояд  [84,С.226]. 

Агар мавзуъро дар назар бигирем, сухан дар бораи яке аз самтњои 

амалии сотсиологияи умумї меравад. Сотсиологияи ТЉВ њам аз назари 

сифати фанни таълимї ва њам аз лињози фанни илмї ба равшан 

намудани љанба ва механизми муносибатњои иљтимої дар соњаи варзиш 

ва тарбияи љисмонї ва баррасии наќши онњо дар њаѐти њаррўзаи инсон 

машѓул мебошад. Ба ѓайр аз ин, тибќи таърифи пешнињоднамудаи В.И. 

Столяров сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї фанни илмиест, ки 

љойгоњ ва наќши варзиш ва тарбияи љисмониро дар љомеа, робитањои 

онњоро бо дигар падидањои љомеа меомўзад [106,С.39-44]. 

Њадафи фанни илмии «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

дар омўзиши падидањои мазкур њамчун падидањои иљтимої, дар 

истифодаи натиљањо барои пешгўйии рушди онњо ва ќабули ќарорњои 

идоракунии дахлдори ба такмили њамин соња нигаронидашуда ва 

њамгироии фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї дар њаѐти њаррўзаи 

њар як инсон мебошад. 

Сотсиология њамчун фанни таълимї, ки унсури таркибии 

тањсилоти тарбияи љисмонї мебошад, бояд аќидањои љањоншиносиро ба 

варзиш ва тарбияи љисмонї ташаккул дињад. 
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Вазифањои асосии фанни таълимиеро, ки мо баррасї менамоем, 

метавон ба ду маќулаи асосї гурўњбандї намуд: њаллу фасли 

мушкилотњои иљтимоии фаъолияти варзишї ва љанбаи оммавї додан ба 

њаракати варзишию тарбияи љисмонї. 

Дар миѐни вазифањои афзалиятноки сотсиологияи ТЉВ бояд он 

омилњоеро номбар намуд, ки имкон медињанд, њадди аксари оммавияти 

њаракати варзишию тарбияи љисмонї самаранок таъмин гардад. Љанбаи 

субъективию объективии омилњои мазкур имкон медињад, ки онњоро ба 

ду гурўњ таќсим намоем. 

Дар гурўњи якум омилњои љанбаи субъективидошта муттањид 

мешаванд, ки ба оммавї будани фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї 

таъсир мерасонанд: 

- ташаккули самтгирињои арзишї, ангезањои устувор нисбат ба 

фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї; 

 - ташаккули шуури инфиродї ва афкори умум нисбат ба варзиш ва 

тарбияи љисмонї; 

 - дар одамон тарбия намудани зарурат ба фаъолияти варзишию 

тарбияи љисмонї, баланд бардоштани мубрамии масъалањои вобаста ба 

дараљаи тайѐрии љисмонї, ањаммияти тарзи њаѐти солим, тарбияи 

љисмонї дар силсиламаротиби арзишии љомеа ва инсон. 

Ба гурўњи дувум омилњои объективї масубанд: 

- дараљаи тайѐрии кадрњо ва миќдори онњо; 

- рушди пойгоњи моддию техникии варзиш ва тарбияи љисмонї. 

Барои сотсиологияи ТЉВ масъалањои ниѐздошта ба посухњои 

илман асоснокшудаи марбут ба љанбањои иљтимоии фаъолияти 

варзишию тарбияи љисмонї њам на камтар аз ањамият бархўрдоранд, ки 

дар миѐни онњо метавон номбар намуд [89,С.96-102]: 

- Фаъолияти варзишї ва варзиш чист? 

- Фаъолияти варзишї ва дигар падидањои иљтимої миѐни худ чї 

нисбат доранд? 
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- Фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї дар сохтори ваќти 

фароѓат ва умуман тарзи њаѐт чи гуна амалї мегардад? 

- Варзиш дар наќши падидаи мустаќили иљтимоию фарњангї чї 

гуна рушд мекунад? 

- Барои машѓулият ба варзиш ва тарбияи љисмонї кадом омилњо 

наќши њавасмандкунанда доранд ва кадоми онњо, баракс, барои ин кор 

монеа мебошанд? 

Ба туфайли тањќиќоти мушаххаси сотсиологї (ТМС) мо метавонем 

ба саволњои гузошташуда љавоб ба даст оварем. 

Марњилаи якуми њар гуна ТМС коркарди барнома мебошад. 

Санади мазкур фарогири асосноккунии назариявии усулҳои техникї, 

методика ва методология нисбат ба объекти омўзиш мебошад. 

Азбаски низомњои иљтимої бо тањарруки назаррас, 

шаклдигаркунии муттасил тавсиф мешаванд, бинобар ин метавон тасдиќ 

намуд, ки мавзўи тањлили мо танњо дар чорчўбаи давраи замонии 

даќиќан муайяншуда омўхта мешавад. Њамин тавр, яќин аст, ки объекти 

тањќиќот на танњо аз мањдудияти фазої, балки аз мањдудияти замонї њам 

бархўрдор аст. 

Ба туфайли људокунии соњаи мавзуъ ва объекти тањлил сотсиолог 

имкон пайдо мекунад, ки бо такя ба амсилаи ормонишудаи 

тањиягардида, тавсифи раванд ѐ падидаи омўхташавандаро фароњам 

намояд. Агар мо мушкилотњои љанбаи иљтимоидоштаеро баррасї 

намоем, ки њомилони онњо одамон мебошанд, он гоњ њамчунин 

умумиятњоеро тавсиф менамоем, ки ба сохтори низоми омўхташавандаи 

мо шомил мебошанд. 

Ба туфайли тартиб додани амсилаи назариявии вазъияти 

мушкилотие, ки мавриди омўзиш ќарор дорад, пажўњишгар метавонад 

имкони гузаштан ба марњилаи минбаъдаи барнома - муайянкунии 

вазифањо ва њадафњои тањќиќотро ба даст оварад. 

Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш дар њоли њозир ба 

баргузор намудани тањќиќоти сершуморе, ки ба омўзиши амалкард ва 
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рушди соњаи мавриди баррасии мо, таъсири варзиш ва тарбияи љисмонї 

ба ташаккули фард, муайянкунии меъѐрњои дараљаи рушди инсони 

машѓул ба тарбияи љисмонї бахшида мешаванд, таваљљуњи зиѐд медињад. 

Наќши кори мазкур дар бадастоварии маълумоти сотсиологї хеле 

ањамиятнок мебошад. Дар пажўњишњои мазкур методњои тавассути илми 

сотсиология коркардгардида, аз ќабили мушоњида, тањлили санадњо, 

пурсишњои шафоњї ва хаттї истифода мешаванд [86,С.96]. 

Вазифаи тањќиќотро мо њамчун маљмўи мушкилотњое, баррасї 

менамоем, ки аз тарафи мо бо маќсади ѐфтани посух ба масъалаи асосии 

њадафманд ва мушаххаси тањќиќот, тањлил мешаванд. Ба баѐни дигар, 

вазифањои тањќиќот иборат аз њалќањои вижае мебошанд, ки дар як љо 

љамъ оварда шудани њамаи равандњо ва падидањои омўхташавандаро 

имконпазир месозанд. 

Њадафи тањќиќот натиљаи нињоие мебошад, ки мо баъди хотима 

ѐфтани пажўњиш ба он саъю кўшиш дорем. Чунин натиља метавонад њам 

амалї ва њам назариявию маърифатї бошад ва метавонад њамзамон њам 

ин бошаду њам он. Аксаран, њадафи тањќиќот њамроњ бо мавзўи он дар 

маљмуъ аз тарафи фармоишгар муайян карда мешавад ва дар матни 

шартнома сабт карда мешавад. 

Нахустин марњилаи коркарди фарзия тасвияти вазифањои 

маърифатии тањќиќот аст, ки дар шакли пешнињодњои инъикоскунандаи 

вобастагии миѐни љузъиѐти људогонаи амсилаи консептуалї сабт карда 

мешаванд. Муњим аст, таваљљуњро ба он љузъњои таркибие мутамарказ 

намоем, ки барои мушкилоти тањќиќшаванда ањамияти бештаринро 

доро мебошанд. Чунин вобастагињо асосро барои тасвияи фарзияњо 

ташкил медињанд. Чунончи, њангоми баррасии робитаи 

байнињамдигарии миѐни тайѐрии тарбияи љисмонии донишљўѐн ва 

тањсилоти тарбияи љисмонии онњо мо метавонем чунин саволњоро 

матрањ намоем: 

1. Оѐ вобастагии бевосита дар миѐни фаъолияти варзишию 

тарбияи љисмонї ва дараљаи донишњои тарбияи љисмонї вуљуд дорад? 
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2. Оѐ донишљўѐн аз донишњои назариявї дар љараѐни 

машѓулиятњои варзишию тарбияи љисмонї истифода мекунанд ва 

дараљаи чунин донишњо чи гуна аст? 

Бешубња, барои омўзиши њаматарафаи мушкилот ин фењристи 

саволњо метавонад хеле васеътар бошад. Сотсиолог дар њар њолати 

мушаххас метавонад ба баррасии як силсилаи томи муносибатњо ва 

робитањое раѓбат дошта бошад, ки баъзан метавонанд аз чорчўби 

амсилаи консептуалии объекти тањлил фаротар рафта бошанд. 

Вазифањои маърифатии хусусии тањќиќотро тасвия намуда, зарур 

аст, ки ба марњилаи тавсифи худи фарзияњо иќдом намуд. Фарзияро 

њамчун пешнињоди илман асоснокшуда дар бораи сабабњои бевосита 

мушоњидашаванда, муносибатњо ва робитањои дар асоси ин ѐ он 

падидањо ќарордошта баррасї менамоянд. 

Ањамияти фарзия барои тањќиќоти сотсиологї ва барои соњањои 

илмњои дигар њам хеле калон аст. Фарзияњо бо чи ин ќадар арзишманд 

мебошанд? Дар навбати аввал дар фарзия ба ин ѐ он дараља таљрибаи 

илм мутамарказ шудааст; вай воќеияти љориро инъикос мекунад; дар 

фарзия таљриба ва дониши муаллиф ѐ муњаќќиќи он инъикос меѐбад; дар 

чорчўби тањќиќоти сотсиологї фарзия вазифаи марњилаи гузариш аз 

аќидањои назариявї ба бунѐди абзорњои маърифати сотсиологиро иљро 

мекунад. 

Навъи тањќиќоти сотсиологї умќи коркарди фарзияро муайян 

мекунад. 

Вобаста ба мавќеи вазифањои дар назди тањќиќот гузошташуда 

гипотезањо асосї ва иловагї мешаванд, ки ба вазифањои тањќиќоти асосї 

ва хусусї мансуб мебошанд. Таќсими фарзияњо ба аввалия ва сонавия ба 

асоснокї ва коркардашавии онњо вобастагї дорад. Коркарди фарзия аз 

ду марњила иборат аст: дар љараѐни омодасозии барномаи тањќиќоти 

оянда ва баъди хотимаѐбии марњилаи озмоишї, ки дар натиљаи он 

фарзияњо тасњењ ва тадќиќ мегарданд. 
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Вобаста ба муњтавои пешгўињои назариявї дар бораи объекти 

омўхташаванда фарзияњо ба пешгўикунанда, тавзењкунанда ва 

тавсифкунанда таќсим мешаванд. 

Њар як њодиса ва падидаи барои сотсиолог ањамияти 

тањќиќотидошта аз њалќањо ва силсилаи њодисањо иборат мебошад, ки 

дар чорчўбањои низоми саросарї љараѐн хоњад дошт, бинобар ин онњо 

метавонанд дар шакли ќонуниятњо ѐ тамоюлњо зоњир шаванд, ки 

зарурати коркарди фарзияњои пешгўикунандаи инъикосгари маърифати 

дараљањои баландтари воќеияти иљтимоиро вобаста менамояд. 

Фарзияњои љанбаи тавзењидоштаро ба дараљаи тањлил мансуб 

медонанд ва онњо тахминњо оид ба вуљуд доштани ин ѐ он робитањи 

сабабию натиљавии дохилиобъекти омўхташаванда мебошад. Фарзияњои 

тавзењї имкони ошкорсозии тамоюлњо, равандњо ва падидањоеро, ки дар 

натиљаи тасдиќ гардидани фарзияњои љанбаи тавсифидошта муќаррар 

шудаанд, фароњам месозанд. 

Фарзияњои тавсифї њолати тахминии объект ва сохтор, вазифаи 

мушаххаси онро тавсиф менамоянд, зеро дар ин њолат иттилооти љанбаи 

эмпирикї ва оморидоштае, ки дар навбати аввал, ба далелњои навъи 

эмпирикї робита доранд, мавриди тањлил ќарор дода мешавад. 

Масалан, њангоми тањќиќ намудани робитаи байнињамдигарї миѐни 

мављудияти объектњои муосири варзишї ва фаъолияти варзишию 

тарбияи љисмонии љавонон, бо такя ба иттилооти мављудаи оморї 

метавон муайян кард, ки барои кадом ќисмат аз љумлаи миќдори умумии 

шахсони тањќиќшаванда ин вобастагї бевосита ва барои кадом бахши он 

бавосита мебошад. Ба туфайли пешнињоди ин гуна фарзияњо 

пажўњишгар натиљањои ифодагардида бо раќамњои мутлаќ, радифњои 

динамикї, бузургињои миѐнаи арифметикї ѐ фоизњоро ба даст меоварад. 

Асосњои методологии тањлили сотсиологї 

Барои њар гуна тањќиќоти илмї мафњуми «методология» калидї 

мебошад. Вай фарогири на танњо методњо, шаклњо ва принсипњои 

ташаккули маърифати илмї, балки инчунин дигаргуншавии воќеияти 
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љорї низ мебошад. Дар ин стратегияи умумии љустуљўи илмї њама чиз 

фаро гирифта шудааст - аз матрањ намудани мушкилоти илмї, таърифи 

мавзуъ ва объект ва коркарди фарзия то асосноккунии вазифањо ва 

маќсадњо ва интихоби методи тањќиќот [74,С.184]. 

Чун анъана методология ба умумї ва хусусї таќсим мешавад. Дар 

њолати якум вай барои њар гуна фанни илмї баробар ќобили истифода 

мебошад, дар њолати дувум бошад, вижагињои маърифати илми 

мушаххас, дар њолати мо бошад, сотсиологияро инъикос менамояд. 

Њамин тавр, сотсиологро зарур аст, њангоми амалисозии тарњи 

барномањои тањќиќотї идрок намояд, ки чї мавриди мушоњида, интихоб 

ва дигаргуншавї бо маќсади баланд бардоштани дараљаи эътимоднокии 

иттилооти дарѐфтшаванда ќарор дода шавад ва дар мавриди зарурат 

бошад, аз тасњењ кардани худи назария њам њарос надошта бошад. 

Барои идроки чигунагии таносуби миѐни назария ва методология, 

кофї аст, ки ду мафњуми одиро дар хотир дошт, ба кадом саволњо љавоб 

мешаванд: назария - чиро бояд тањќиќ намуд, методология бошад - чи 

гуна бояд тањќиќ намуд. Методолигияро бояд њамчун маљмўи равандњое 

баррасї намуд, ки ба муњаќќиќ имкони коркарди тавзењи вазъият ѐ 

тимсоли таљридии онро фароњам менамояд. Дар асоси ин муайян 

кардани он, ки дар муњити иљтимої чи мушаххасан ба мушкилоти 

баррасишаванда мансуб аст ва чи гуна љанбањои мазкур ба коркарди 

назария ѐ тавзењи илмї таъсир мерасонанд. 

Мафњуми «тањќиќоти сотсиологї» -ро чун анъана фаќат ба 

психологияи амалї алоќаманд медонистанд, ки ба таври ќобили 

мулоњиза захираи билќувваи маърифати сотсиологиро мањдуд намуда, ба 

самти љанбаи назариявию методологидошта таваљљуњ намекунад, 

умуман имконоти сотсиологияро њамчун фанни илмї мањдуд месозад, 

инчунин яке аз муњимтарин љанбањои маърифати эмпирикї - љойгоњ дар 

тањќиќоти амалии консепсияњои назариявиро нодида мегирад. Њарчанд 

ки омили охирин њам сифати тањлили сотсиологї ва њам натиљагирињои 

љамъбастии умуман тањќиќоти сотсиологиро вобаста месозад. Њамин 
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тавр, тањти мафњуми тањќиќоти сотсиологї мо равандеро идрок 

менамоем, ки дар чорчўбаи он дараљањои маърифати эмпирикї ва 

назариявию методологї дар ягонагии худ муаррифї шудаанд, ба баѐни 

дигар, мо дар бораи раванди љанбаи диалектикидоштае сухан меронем, 

ки дар он љо методњои индуктивї ва дедуктивї њамроњ мебошанд ва ба 

туфайли он ба тамомияти маърифат ва чун натиља расидан ба тасаввурот 

дар бораи воќеияти муњит муяссар мегардад. Мањз ба њамин ду методи 

тањлил (ки барои чи тањќиќоти амалї ва чи тањќиќоти назариявию 

методологї яксон хос мебошанд) марњилањои индуктивї ва дедуктивии 

тањќиќот асос ѐфтаанд [88,С.94-100]. 

Зинаи аввали марњилаи дедуктивї коркарди консепсия мебошад, 

зеро мањз дар он мафњумњои барои консептуаликунонии мавзуъ ва 

объекти тањќиќоти сотсиологї корбастшаванда гузошта шудаанд. 

Њамин тавр, сотсиолог, ки интихоби мавзуъро муайян кардааст, бо 

њамин фазои љустуљўи илмиро бо истисно намудани дигар гунањои 

имконпазир «танг мекунад». 

Њангоми интихоби консепсия пажўњишгар чунин омилњоро ба 

роњбарї мегирад: 

- аќидањои этикии худї; 

- таљрибаи илмї ва дараљаи донишњои худї; 

- вазифањо ва њадафњои аз тарафи пажўњишгар матрањгардида; 

- дараљаи коркард шудани самтњое, ки сотсиолог онњоро тањќиќ 

мекунад. 

Вазифаи афзалиятноки зинаи якуми тањќиќоти сотсиологї 

коркарди тасаввуроти методологї ва назариявии пажўњишгар дар бораи 

мавзуъ ва объекти тањлил мебошад. Дар ин њол донишманд тавсифи 

кадом як объекти маърифати том ѐ ормонигардидаро дар њамаи 

робитањои байнињамдигарии дохилии низом (масалан, шахс дар љомеа) 

тавсиф менамояд. 

Зарурати тавсифи объект дар чорчўбаи низоми њамкорињо ва 

робитањо дар он аст, ки ба муњаќќиќ имкон дода нашавад, то омилњои 
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калидии њам муайянкунанда ва њам иловагии гоње ба объект таъсири 

назаррасдоштаро аз доираи таваљљуњи худ берун гузорад. Сотсиолог 

амсилаи объекти тањќиќоти ояндаро танзим карда, бо њамин барои худ 

тасаввури даќиќро дар бораи робитањоии иљтимої ва сохтори он тартиб 

медињад, ки барои њама гуна тањќиќот (чи амалї ва чи назариявї) шарти 

њатмї хоњад буд. Њарчанд ки сотсиолог бо роњбарї гирифтани 

вижагињои мавзўи тањлил миќдори ченакњои онро, ки вобаста ба 

вазифањо ва њадафњо мебошанд, мањдуд месозад, ў набояд љанбаи том 

доштани объекти тањќиќшавандаро њангоми тасаввури даќиќ дар бораи 

консепсияи назариявии интихобнамудаи худ фаромўш намояд [91,С.96-

106]. 

Коркарди мафњумњои сотсиологї, яке аз вазифањои тањќиќоти 

сотсиологї мебошад, дар он аст, ки робитаи байнињамдигарии миѐни 

воќеияти иљтимої ва мафњумњоро ошкор намояд, агар онњо дар намуди 

назарияи тасвияшуда пешнињод гардида бошанд ва набудани чунин 

робитањоро нишон дињад ѐ агар чунин робитањо муќаррар шуда 

натавонанд. 

Дар зинаи нињоии марњилаи дедуктивї коркарди абзорњои 

сотсиологии зарурбуда барои маводи эмпирикї дар љараѐни тањлили 

сотсиологї амалї карда мешавад. 

Марњилаи тањлили дедуктивї њамчун методи таљзияи том, аммо 

методи индуктивї бошад - њамчун муттањидкунї ва истифодаи 

минбаъдаи иттилооти эмпирикї бо маќсади танзими амсилаи нави 

назариявї баррасї мегардад. Марњилаи индуктивии тањќиќотро танзими 

назарияи сотсиологї тавассути љамъбасткунии маълумоти эмпирикї 

меноманд [117,С.16-23]. 

Фаќат ягонагии методњои дедуктивию индуктивї њамон шарти 

тањќиќоти сотсиологї мебошад, ки ба вазифањо ва њадафњои сотсиология 

њамчун фанни илмї мутобиќат мекунад. 
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Методи тањќиќоти мушаххаси сотсиологї (ТМС) бо чунин 

аломатњои умумї тавсиф мешавад: мушоњида, пурсиш, таљрибаи 

сотсиологї, тањлили њуљљатї. 

Маълумоти аввалияи эмпирикиро ба се категорияи аслї таќсим 

мекунанд: пурсишњо, мушоњида ва тањлили њуљљатњо. 

Дар сотсиология мушоњидаро идроки наќшавї, њадафманд, ба 

таври мушаххас сабтшавандаи объекти тањќиќот меноманд. Мушоњида 

њамчун методи љамъоварии иттилоот њамеша иборат аз сабткунї ва 

идроки падидањоидар љомеа наќши муайяндошта мебошад. 

Бо ѐрии методи мушоњида бомуваффаќият тањќиќ намудани 

рафтори гурўњњо ва афрод дар њаѐти љамъиятї ва мењнат, фароѓат ва 

дигар шаклњои муоширати байни одамон имконпазир мегардад. 

Мушоњида њамчун методи љамъоварии маълумоти сотсиологї имкон 

медињад, ки итилооти муќаддамотии зарурї барои тадќиќи самтњои 

асосии пажўњиши оянда ба даст оварда шавад. Бо ѐрии он пажўњишгар 

дидгоњи худро оид ба объекти тањќиќшаванда густариш медињад, 

нуктањои муњимро барои тањлили вазъият људо мекунад. Мушоњида, 

инчунин барои ба даст овардани маълумоти тасвирї, ки эњѐ ва таќвияи 

аѐнияти тањлили омории хушкро имконпазир месозад, абзори муассир 

хоњад гардид. 

Яке аз бартарињои калидии методи мушоњида дар ќобилияти 

бевосита мушоњида кардани рафтори одамон дар ваќти воќеї ва дар 

шароити мушаххас мебошад. Омодагии љиддї ва њаматарафаи 

мушоњидањо имкон медињад, ки њамаи унсурњои то њадде муњимбударо 

барои вазъият сабт намуда, бо њамин шароитро барои баррасии 

объективї фароњам намояд [126,С.376]. 

Камбудињои методи мавриди баррасии мо объективї ва субъективї 

мешаванд (аввалии онњо ба мушоњидакунанда вобастагї надошта 

бошанд, дувумї ба дараљаи касбї ва сифатњои шахсии ў вобаста 

мебошанд). 

Камбудињои объективии методи мушоњида инњо мебошанд: 
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- имконнопазир будан ѐ мураккабии фавќулодаи мушоњидањои 

такрорї; 

- љанбаи хусусї доштан, мањдудияти принсипиалии њар як вазъияти 

тањти мушоњида ќарордошта; 

- дараљаи баланди мењнатталабии метод. 

Камбудињои субъективии методи мушоњида аз ин ќарор аст: 

- сифати иттилоот ба дастуроти мушоњидакунандагон ва 

мушоњидашавандагон вобаста аст, зеро агар инсон бидонад, ки объекти 

мушоњида мебошад, хоњ нохоњ њолати табиии худро аз даст дода, дар ў 

хоњиши мутобиќ шудан ба чашмдошти мушоњидакунанда ба вуљуд 

меояд; 

- маќомњои иљтимоии гуногуни пажўњишгар ва мушоњидашаванда, 

тафовути арзишњои онњо ќолабњои рафторї, манфиатњо ва ѓайра; 

- вобастагии сифати мушоњида аз вижагињои шахсии 

мушоњидакунанда, ќобилияти ў ба идроки томи вазъият, мањорати 

мутамарказшавї ва ѓайра. 

Мушоњида њамонанди њама гуна  тањќиќоти мушаххаси сотсиологї 

тибќи барномаи ќаблан тањияшуда, ки дорои  бандњои њатмие аз ќабили 

вазифањо ва њадафњо, мавзуъ ва объекти тањќиќот банаќшагирї ва амалї 

мегардад, усули (намуд) мушоњида тадќиќ гардида, вараќаи мушоњида 

омода карда мешавад, расмиѐти сабт муайян гардида, иттилоот 

љамъоварї, коркард ва тањлил карда мешавад [87,С.200]. 

Фењристи тахминии унсурњои муњими барои њамаи њолатњои 

методи мушоњида хосбударо баррасї менамоем: 

1. Вазъият. Бо мавќеияти вазъияти мавриди мушоњида, 

инњирофњои имконпазири рафтори гурўњи мушоњидашаванда, рафтори 

хоси иљтимоии барои њамин мањал хосбуда тавсиф мешавад. 

2. Мушоњидашавандагон. Сохтори гурўњ бо маќеи вижагињои 

иљтимоию демографии он, миќдори одамони дар вазъият 

иштироккунанда, чи гуна наќшњо дар миѐни иштирокдорони њар як 

вазъияти мушаххас таќсим шудааст. 
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3. Рафтори иљтимої. Њавасмандињо ва вижагињои фаъолияти 

гурўњи тањти мушоњидабуда, фазои психологии дохили он, ба чї ва ба кї 

нигаронида шудани фаъолияти он. 

4. Њадафи фаъолият. Ќонунмандї ѐ тасодуфї будани вазъияти 

мушоњидашаванда, оѐ њадафи иштирокдорон ягона аст, оѐ 

иштирокдорони гурўњ њадафњои ѓайрирасмї ва расмї доранд, ки боиси 

ташаккули гурўњ гардида бошад. 

5.Давомдорї ва басомад. Беназир будани вазъияти тањти 

мушоњида, такроршавандагї ва давомдории он мебошад. 

Гуногуншаклии мушоњидањо. Дар сотсиология мушоњидањо 

вобаста ба расмиѐти шаклии онњо, ба шароити ташкил, ба њолати 

мушоњидакунанда ва  мунтазамї тасниф мешаванд. 

Њолати мушоњидакунанда нишон медињад, ки кадом мушоњида 

истифода мешавад - фарогир ѐ ѓайрифарогир. 

Дар тањќиќоти сотсиологї методи пурсиш љойгоњи махсус дорад, 

чунки он ба туфайли як силсила бартарињои барои он хосбуда дар 

заминаи методњои тањлили њуљљатњо ва мушоњида шуњрат ва обрўи 

ќобили мулоњиза ба даст овард. 

Пурсиш методи бевосита ѐ ѓайримустаќими љамъоварии иттилооти 

шафоњї тавассути муносибати иљтимоию психологии байнињамдигарии 

сотсиолог ва пурсидашаванда мебошад. Вижагии метод дар он аст, ки ба 

сифати манбаи асосии иттилоот инсон баромад мекунад, ки ў 

иштироккунандаи бевоситаи падидањо ва равандњои мавриди омўзиш 

мебошад. 

Бартарии асосии методи мавриди баррасї дар вусъати фарогирии 

бахшњои амалияи иљтимої мебошад. Методи мазкур имкон медињад, ки 

маълумот дар бораи њамаи љињатњои мушкилотии љомеаи муосир ба даст 

оварда шавад. Бояд захираи амалан бењудуди маърифатии методи 

мазкурро хотирнишон намуд, инчунин оид ба натиљабахшии пурсиши 

оммањои калони одамон, ки дар муњлатњои хеле кўтоњ баргузор 

мешаванд [90,С.18]. 
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Пурсишњоро бо ду методи асосї роњандозї мекунанд: бо 

пурсишнома ва бо мусоњиба. Дар њолати аввал пурсишнома истифода 

мешавад, дар њолати дувум муоширати бевоситаи пажўњишгар ва 

пурсидашаванда дар миѐн аст. 

Пурсишномакуниро чунин тарзи дарѐфти иттилооти сотсиологии 

љанбаи аввалиядошта њисоб мекунанд, ки посухњои 

пурсидашавандагонро ба саволњои пурсишнома дар назар дорад. Дар 

сотсиологияи амалї методи мазкур маъмултарин мебошад. Тибќи баъзе 

аломатњо намудњои сершумори пусишномакунонї љуфт љуфт гурўњбандї 

мешаванд. 

Миќдори пурсидашавандагон таќсими пурсишномакуниро ба 

интихобї ва саросарї муайян мекунад. 

Пурсишномакунии интихобї пурсиши ќисми муайяни маљмўи 

умумиро дар назар дорад ва маъмултарин навъи методи мазкур 

мебошад. Њангоми пурсишномакунии саросарї пурсиш тамоми маљмўи 

умумии шахсони мавриди тањќиќро дар бар мегирад. 

Таќсими пурсишномакунї ба шахсї ва ѓоибона ба усули 

муоширати сотсиолог бо пурсидашаванда вобаста аст. 

Њангоми пурсишномакунии шахсї пажўњишгар бевосита бо 

пурсидашаванда, ки пурсишномаро дар њузури сотсиолог пур мекунад, 

муоширатро амалї месозад. Пурсиши шахсї метавонад дастаљамъї ва 

инфиродї бошад. Дар миѐни бартарињои ин намуди пурсиш кафолати  

пурра баргардонидани пурсишнома ва таъмини назорат аз болои дуруст 

пур кардани онњоро метавон зикр намуд. 

Њангоми пурсишномакунии ѓоибона пур кардани пурсишнома аз 

тарафи пурсидашаванда дар набудани сотсиолог амалї мегардад. 

Барои пурсишномакунии босамар босаводона тартиб додани 

пурсишнома ањамияти калон дорад. 

Методи пурсиш тавассути мусоњиба камтар маъмул аст. Вай 

тамоси мустаќими пажўњишгарро бо пурсидашаванда дар назар дорад, 

ки дар љараѐни он пурсанда савол дода, посухњоро сабт мекунад. 
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Яке аз камбудињои методи мазкур дар муќоиса бо пурсишномакунї 

талафи зиѐди ваќт аст. 

Мусоњиба дар сотсиологияи амалї се намуд дорад: озод, маќсаднок 

ва расмї. 

Барои мусоњибаи озод њадди аќали меъѐрикунонии амалњои 

пажўњишгар хос мебошад. Ба чунин намуди пурсиш замоне рў 

меоваранд, ки муайян кардани мушкилоти тањќиќот зарур бошад. 

Њангоми мусоњибаи озод наќшањои суњбатњо ѐ саволномањои пешакї 

истифода намешавад [103,С.20-24]. 

Агар дар мавриди вазъияти мушаххас љамъоварии аќидањо, 

арзѐбињо, муайян кардани сабаб ва пайомадњои он зарур бошад, 

сотсиологњо ба мусоњибаи маќсаднок рў меоваранд. Њангоми ба он 

омода шудан фењристи саволњо ќаблан омода карда мешавад, аммо 

муттасилии онњо ва худи тасвияњо метавонанд дар љараѐни мусоњиба 

тасњењ гарданд. 

Маъмултарин намуди мусоњиба расмишудаи он аст. Дар њамин 

њолат мусоњибакунанда муттасилии саволњо ва тасвияњои даќиќи онњоро 

љиддан риоя мекунад. 

Натиљањои тањќиќотро дар чорчўбаи зербоби мазкур хулоса 

намуда, ќайд менамоем, ки танзими тадриси фанни «Сотсиология ва 

тарбияи љисмонї ва варзиш» бояд тавре амалї гардад, ки донишљўѐн 

тасаввури томро дар бораи наќши иљтимоии фаъолияти варзишию 

тарбияи љисмонї, љойгоњи онњо дар чорчўбаи механизми умумии низоми 

иљтимої коркард намоянд. 

Ба донишљўѐн омўзондани корбасти донишњои бадастоварда бо 

маќсади идроки равандњо ва падидањои дар соњаи варзиш ва тарбияи 

љисмонии муосир бавуќуъоянда зарур мебошад. 

Донишљўѐн бояд иттилооти дорои љанбаи сотсиологиро ба даст 

оваранд, то ки ба мутахассисони оянда барои самтгирї дар рафтори 

одамон дар соњаи омўхташавандаи њаѐти љамъиятї ѐрирасон бошад. 
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Дар донишљўѐн бояд малакањои баргузории тањќиќоти сотсиологї 

дар соњаи мавриди баррасии мо, инчунин истифодаи натиљањои чунин 

тањќиќот дар фаъолияти касбии худ ташаккул дода шавад. 

Дар натиљаи омўхтани курси таълимии мазкур донишљўѐн бояд 

малака ва донишњои зеринро ба даст оваранд: 

- дуруст тасаввур намудани муњтаво, љанба ва наќши мушкилотњои 

сотсиологии њаракати варзишию тарбияи љисмонї, доштани иттилоот 

дар бораи роњњои асосии њаллу фасли онњо, инчунин доштани гунањои 

њалли асосноки худии мушкилотњои мушаххас; 

- омода будан барои ба кор бурдани малакањо ва донишњои 

бадастоварда њангоми гузаштани курсњои таълимї барои мулоњиза 

намудани равандњо ва падидањои љанбаи иљтимоидошта дар соњаи 

варзиш ва тарбияи љисмонї; 

- бо мавзуъ хуб ошно будан ва идроки наќши сотсиологияи варзиш 

ва тарбияи љисмонї; 

- фарогирии малакањои коркарди барнома ва роњандозї намудани 

тањќиќот дар соњаи варзиш ва тарбияи љисмонї, инчунин дар кор 

истифода намудани иттилооти бадастомада. 

Њар як мутахассиси машѓулбуда дар соњаи варзиш ва тарбияи 

љисмонї бояд на танњо усулњо, методњои тамринњои варзишї ва дигар 

малакањои касбиро фаро гирифта бошад, балки инчунин дар масъалањои 

муносибатњои байнињамдигарии одамон, ки дар асоси пайдошавии 

гурўњњои одамон, умумиятњо то худи љомеаи љањонї ќарор дорад, 

самтгирї намояд. 

Ба туфайли сотсиология мо метавонем ба амалкарди нињодњои 

мураккаби иљтимої, ки дар бунѐди њаѐтгузаронии љомеаи мо ќарор 

доранд, сарфањм равем. Бо ѐрии он мо дар бораи самтгирињои арзишї ва 

њавасмандии одамон  дар мадхали фаъолияти варзишию тарбияи 

љисмонї тасаввурот њосил мекунем, ки он имкон медињад, рафтори 

онњоро бењтар тавзењ ва идрок намоем. 
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1.2 Зарурат ва ањамияти ҷорӣ кардани фанни таълимии 

«Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» дар муассисањои таълимии 

олии касбї 

Яке аз тамоюлњои Тољикистони муосир таќвият ѐфтани таваљљуњи 

ањли љомеа ба масъалањои рушд ва вусъати варзиши оммавї гардидааст. 

Варзиши оммавиро њамчун падидаи иљтимої ба замонњои шўравї 

алоќаманд менамоянд, ки дар он замон варзиши оммавї фаъолона 

таблиѓ гардида, ба маќсади рушди густардаи он шароити мувофиќи 

ташкилї ва инфрасохторї фароњам карда мешуд. Комѐбии асосии 

сиѐсати давлати шўравї дар соњаи варзиши оммавї дастрас ва ройгон 

будани он буд. 

Дар миѐни лоињањои бештар машњури варзиши оммавии он замон 

метавон љамъиятњои варзишии донишљўѐнро тањти унвони 

«Буревестник» («Мурѓи тўфон»), инчунин «Тўби чармин» ва «Шайбаи 

тиллої» - ро номбар намуд, ки ба туфайли онњо ќишрњои васеи љавонон 

ба варзиш љалб мешуданд ва ќобилиятноктаринњои онњо минбаъд дар 

ќатори калонсолон дар њайати дастањои варзиши маҳфилї ва мунтахаб 

баромад мекарданд [1,С.162-165]. 

Дар мавриди Тољикистони муосир бошад, сарфи назар аз лоињањои 

сершумори ба оммавикунонї ва рушди варзиши оммавї 

нигаронидашуда шумораи маъдуди сокинони љумњурї, ки ба варзиш 

шуѓл доранд, имкон намедињад, ки дар бораи ба даст овардани 

нишондињандањои миѐнаи љањонї ќазоват карда шавад. Масалан, агар 

тибќи маълумоти оморї дар Тољикистон раќами мазкур аз 20% фаротар 

наравад, дар кишварњои аврупої он аз 40% то нисфи ањолиро фаро 

мегирад, дар ИМА бошад, ин раќам ба 60% мерасад. Зарур аст, ки аз 

сањми донишљўѐне, ки ба тарбияи љисмонї ва варзиш фаъолона машѓул 

мешаванд, њадди аќал то нишондињандаи 80% расонида шавад. 

Таъминоти ѓайриќаноатбахш бо маҳфилњои варзишї ва мутахассисони 

дар басти воњидњои корибуда аз љумлаи мушкилотњои соњаи варзиши 
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донишљўѐн ба њисоб меравад. Танњо дар бештар аз 31% муассисањои 

тањсилотї маҳфилњои варзишии донишљўѐн вуљуд доранд. 

Бисѐр муњаќќиќон њолати буњронии варзишро дар Тољикистони 

кунунї иброз намуда, дар миѐни нишонањои асосии падидаи мазкур 

дуршавї аз принсипњои инсонгарої ќайд карда мешавад, ваќте ки 

саломатии инсон њамчун арзиши аслии машѓул шудан ба варзиш ба 

талоши ба њар ќимате ки бошад, даст ѐфтан ба натиљаи дилхоњ иваз 

карда мешавад. Имрўз ањли љомеа дар кишвар бештар ба дастовардњои 

варзишгарон дар майдони варзиши касбї ва натиљањои баланд таваљљуњ 

ва алоќамандї дорад [98,С.174]. 

Бо чунин падидањои буњронї метавон танњо бо иваз намудани 

нуќтањои таъкид аз варзиши касбї бар самти варзиши оммавї пайкор 

намуд. Аммо кўшиши амалисозии лоињањои ба рушди варзиши оммавї 

нигаронидашуда аз вуљуд доштани як силсилаи комили ихтилофњо дар 

миѐни нахостан ва омода набудани аксарияти одамон барои иштирок 

дар мусобиќањои варзишї ва эъломияњо аз тарафи давлат дар бораи 

зарурати рушди варзиши оммавї; дар миѐни муваффаќиятњои 

бадастомада дар соњаи варзиши оммавї дар давраи шўравї ва замони 

мо; дар миѐни шароити воќеї, ки дар он варзиши оммавї рушд мекунад 

ва зарурати он; дар миѐни шароити воќеии мењнатӣ (пеш аз њама музди 

кор) кадрњои мутахассис дар соњаи варзиши оммавї ва зарурати барњам 

додани камбудии кадрњо дар соњаи баррасишаванда шањодат медињанд 

[15,С.28-37]. 

Вазъияти бавуљудомадаро метавон бо таѓйирѐбии шароите тавзењ 

намуд, ки дар он варзиши оммавї амал ва рушд мекунад. Дар бораи 

комѐбињои варзиши оммавї дар даврони шўравї сухан гуфта, бояд вуљуд 

доштани унсури маљбуркуниро дар раванди љалби одамон дар 

чорабинињои оммавии варзишї набояд нодида гирифт. Илова бар ин 

оммавї будани варзиш бо инфрасохтори зарурї ва амалкарди он дар 

асоси ройгон таъмин карда мешуд. Мутаассифона, дар шароити кунунї 

ваќте ки инфрасохтори собиќи шўравї бо механизмњои бозорї њамроњ 
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мешавад ва ба туфайли он варзиш машѓулияти пулакї гардид, раќобат 

дар соњаи фароѓат миѐни варзиш ва дигар машѓулиятњо (маҳфилҳои 

шабона, тамошои филмњо ва ѓайра) тезутунд гардид [21,С.37-41]. 

Њамин тавр, он умедњое, ки љомеа аз рушди варзиши оммавї дорад, 

дар њоли њозир љомаи амал напўшидааст. Яке аз сабабњои чунин вазъият 

њамкорињои ѓайриќаноатбахши омилон дар соњаи мазкур мебошад, ки ба 

љолибияти пасти варзиши оммавї вобаста мебошад. 

Ба ѓайр аз мушкилињои амалии дар боло баррасигардида боз 

масъалањои љанбаи назариявидошта мављуданд, ки тањќиќоти љиддии 

сотсиологиро талаб мекунанд, онњо бояд ба масъалањои оид ба таърифи 

варзиши оммавї, дар бораи таносуби он бо варзиши дастовардњои олї 

ва варзиши касбї, дар бобати робитаи мутаќобилаи миѐни кори оид ба 

тайѐр кардани варзишгарони дараљаи олї ва кори варзиши оммавї бо 

доирањои васеи ањолї посух дињанд. Баъзе муњаќќиќон варзиши 

оммавиро нињоди иљтимої њисоб мекунанд, ки он зарурати баррасии 

нишонањои љанбаи нињодї доштани онро дар назар дорад. 

Зарурати тасдиќи эмпирикї ва мулоњизаи назариявии масъалањои 

амалия ва назария бо зарурати мутобиќшавии варзиши оммавї ба 

шароити љомеаи муосир бо корбурди механизмњои мувофиќи рушди он 

вобаста мебошад. Ба туфайли тањлили сотсиологї метавон муњтаво ва 

моњияти буњрони варзиши оммавиро дар Тољикистони муосир мавриди 

баррасї ќарор дода, инчунин вижагии њамкории иљтимоии миѐни 

омилонро муайян намуд, ки он метавонад ба њаллу фасли мушкилињои 

мављуда мусоидат намояд [16,С.43-49]. 

Варзиши оммавии донишљўї, ки дар њоли њозир ташкил шудааст, 

хеле бењтар нисбат ба варзиш дар мањалли зист ѐ љойи кор буда, объекти 

бештар ќобили ќабул барои тањлил мебошад. Боз як омиле, ки мубрам 

будани баррасии мањз варзиши оммавии донишљўиро матрањ менамояд, 

мавќеи он дар варзиши љањонї њамчун неруи њаракатдињандаи низоми 

варзиш, инчунин њамон наќше мебошад, ки он дар њаѐти варзишгари 

љавон ифо мекунад. Мањз баъди хотима ѐфтани њамин марњилаи маснади 
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варзишии худ варзишгар роњи њаѐтии минбаъдаи худро муайян менамояд 

- ба касби маъмулии худ машѓул шавад ѐ шуѓли худро њамчун 

варзишгари касбї идома дињад. Њамин тавр, мо имкон дорем, ки дар 

заминаи равандњои иљтимоии аллакай ташаккулѐфта ва сохтори 

иљтимої мушкилињои барои варзиши оммавї хосбударо дар 

Тољикистони муосир аз мавќеи њамкорињои миѐни омилони иљтимої 

баррасї намоем [42,С.35-39]. 

Варзиши оммавиро мо њамчун яке аз зернизомњои варзиш баррасї 

менамоем, ки вазифаи он ташкили машѓулиятњои муназзами шањрвандон 

ба варзиш дар намуди машќу тамринњо барои тайѐр кардани онњо ба 

мусобиќањои варзишї мебошад. 

Варзиши оммавї ба варзиш дар љойи кор ва мањалли зисти 

шањрвандон, инчунин ба варзиши мактабї ва донишљўйї таќсим 

мешавад. Ба ѓайр аз ин, ба варзиши оммавї машѓулиятњо дар чунин 

ташкилоти самти тарбияи љисмонию варзишидошта ба монанди 

бахшњои варзиш, мактабњои варзишї, маҳфилњои варзишии на њамеша 

дар наздикии љойи тањсил, љойи кор ва мањалии зист воќеъбуда тааллуќ 

доранд, ки барои шањрвандон дигар хусусиятњои љазбкунанда доранд. 

Умуман, ба сифати унсурњои варзиши оммавї метавон њама гуна 

фаъолнокии љисмониро баррасї намуд, ки дар асоси мусобиќавї ва 

мунтазамї ќарор дошта, ба соњаи фаъолияти касбии шањрвандон мансуб 

набуда, онњо дар назди худ маќсади ноил шудан ба натиљањои 

барљастаро намегузоранд. 

Боз як ченаки таќсими варзиши оммавї ба намудњо ин мунтазамии 

машѓулиятњо мебошад. Тибќи ченаки мазкур варзиши оммавї 

«ѓайрирасмї» ва «расмї» мешавад. Дар њолати дувум вуљуд доштани 

маќоми ташкилкунанда, ки вазифаи он иборат аз ташкил ва баргузории 

мусобиќањои варзишї мебошад, дар назар дошта мешавад. 

Аммо машќу тамринњои маъмулї бо дўстон бидуни самтгирии 

мусобиќавї бахши «ѓайрирасмї»-и варзиши оммавиро ташкил медињад. 
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Њолати охиринро баррасї намуда, бояд имкони рушди минбаъдаи 

њолатро аз рўйи ду сенария дар назар гирифт. Сенарияи якум дурнамои 

баромадњои минбаъдаи дастаи ташкилшударо дар мусобиќањо ба назар 

мегирад, ки бешубња ангезаи тавоно барои машќу тамринњои минбаъда 

мегардад. Аз рўйи сенарияи дуюм аз байн рафтани раѓбат ба идома 

додани машќу тамринњо бо сабаби набудани ангезаи мушаххас ба вуќуъ 

меояд. Њолати аввал моро ба робитањои нав ва расмї дар доираи 

варзиши оммавї, њолати дуюм - ба хотима ѐфтани машѓулиятњо рў ба рў 

месозад. Нуқтаи дар боло номбаршуда мубрам будани омўзиши варзиши 

оммавии мањз дорои љанбаи «расмї»-ро тавзењ медињад, ки хусусиятњои 

фарќкунандаи он инњо мебошанд [94,С.75-77]: 

- ташкилкунандаи мусобиќа; 

- љадвали мусобиќањо, дастури баргузории онњо, тартиби 

муайянкунии ѓолибон; 

- низомнома дар бораи баргузории мусобиќањо; 

- ба таваљљуњи њамагон расонидани натиљањои мусобиќањо ва 

иштироккунандагони онњо. 

Дар робита бо гуфтањои боло равшан мегардад, ки дар варзиши 

оммавї шакли муносиби фаъолият маҳфилњои варзишї мебошанд, зеро 

онњо барои тайѐр кардани варзишгарон ба мусобиќањо шароит доранд 

ва имкон медињанд, ки масъалањои ташкилї њаллу фасл гардида, дар 

чорабинињои дорои љанбаи варзишидошта иштирок намоянд. Рушди 

варзиши оммавї бо такя ба маҳфилњои варзишї дар таљрибаи љањонї 

амалияи маъмул ва рушдѐфта гардидааст. 

Љолиб он аст, ки дар љараѐни омўхтани таљрибаи байналмилалї 

дар соњаи мавриди баррасии мо ошкор гардид, ки истилоњи «варзиши 

оммавї» дар хориља, амалан, ба кор бурда намешавад. На дар асарњои 

илмии муаллифони кишварњои скандинавї ва на дар осори муаллифони 

амрикої мо таќсими варзишро ба варзиши комѐбињои олї, варзиши 

касбї ва варзиши оммавї намебинем. Барои онњо варзиш асосан аз рўйи 

меъѐрњои дигар таќсим карда мешавад, ки меъѐри асосии он синнусолї 
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мебошад. Мо мебинем, ки варзиш ба фаъолияти фароѓатї, томактабї, 

мактабї, донишљўї ва касбї таќсим мешавад. 

Тањлили таљрибаи кишварњои хориљї шањодат медињад, ки 

дастрасї ва оммавї будани варзиш принсипњои асосї ба шумор 

мераванд, онњо њаллу фасли бомуваффаќияти вазифањоеро аз ќабили ба 

даст овардани натиљањои баланди варзишї ва љалб намудани васеътарин 

ќишрњои ањолї ба тарзи њаѐти солимро имконпазир менамоянд [28,С.91]. 

Тањлил дар асоси маълумот оид ба кишварњои зерин роњандозї 

гардид: 

1. Иѐлоти Муттањидаи Амрико, ки дар он љо 60% ањолї ба 

таври мунтазам ба варзиш машѓул мешаванд, махсусан варзиши мактабї 

ва донишљўї рушд карда аст, он имкон медињад, ки варзишгарони 

амрикої дар Бозињои олимпї натиљањои баланд ба даст оваранд. Дар ин 

њо, ќайд кардан зарур аст, ки мушкилоти фарбењии барои бисѐр 

амрикоињо хосбида натиљаи камњаракатї ва ихтилолот дар рељаи 

ѓизохўрї мебошад. 

2. Хитой, ки дар он љо то ба имрўз, ќисман амсилаи шўравии 

тарбияи варзишгарон ба кор бурда мешавад ва љанбањои бењтари он ба 

варзишгарони хитої имкон медињад, ки натиљањои баландро намоиш 

дињанд, њамон гуна ки соли 2008 дар Бозињои олимпии Пекин нишон 

дода буданд. 

3. Таљрибаи кишвари Олмон дар футбол љолиби диќќат аст, дар 

он љо амсилаи маъмули марњилавии тарбияи футболбозони љавон имкон 

дод, ки соли 2014 дар мусобиќањои футболи Ќањрамонии љањон пирўзї 

ба даст оваранд. 

4. Таљрибаи кишварњои Норвегия ва Шветсия њам хеле љолиб 

аст. Дар он љо оммавї будан ва дастрас будани варзиш, дар навбати 

аввал намудњои зимистонии он ба туфайли рушди бењтари варзиши 

маҳфилї имкони онро фароњам намудааст, ки теъдоди зиѐди 

шањрвандони кишварњои мазкур ба тарзи њаѐти солим љалб карда 

шаванд. 
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5. Канада, кишваре, ки дар он љо оммавї будани варзиши миллї 

- хоккей нисбат ба дигар намудњои варзиш хеле машњур аст. 

Дар кишварњои номбаршуда низоми варзиш дар асоси худ 

барномаи рушди худро дорад, ки пеш аз њама, ба таъмини муназзамї ва 

оммавї будан нигаронида шудааст. 

Муњаќќиќи сотсиолог метавонад барои худ усули бештар ќобили 

ќабулро дар пажўњиши равандњо ва падидањои љамъиятї интихоб 

намояд. Дар асоси тањлили варзиши оммавї метавон яке аз чањор 

усулҳои асосии сотсиологиро интихоб намуд: сохторї-вазифавї, нињодї 

ва навнињодї, инчунин муназзамї [93,С.207]. 

Усули сохторї-вазифавї дар тањлили сотсиологии соњаи варзиш 

имкон медињад, ки як силсила вазифањои варзиши оммавї њамчун яке аз 

унсурњои зерсистемаи варзиш умуман муайян карда шавад: 

- вазифаи сотсиологї ба таъмини дастрасии њадди аксари теъдоди 

одамон ба мусобиќањо нигаронида шудааст; 

- вазифаи арзишї имкон медињад, ки ба инсон арзиши машѓулият 

ба тарбияи љисмонї ва варзиш њамчун унсури муњими тарзи њаѐти солим 

талќин карда шавад; 

- вазифаи њамгирої ба машњурсозии варзиши оммавї, машѓулияте, 

ки њатто муд гардида, ба соњаи он одамони нав љалб карда мешаванд ва 

љамъиятњои худро ташкил мекунанд (мухлисон, мураббиѐни варзиш, 

варзишгарон ва ѓайра); 

- вазифаи фароѓатї - нигоњ ба машѓулияти варзиширо њамчун 

фаъолона сипарї намудани ваќти холї дар назар дорад, ки имкон 

медињад дар заминаи саргармї саломатии худро мустањкам намояд;  

- вазифаи идеологї дар назар дорад, ки инсон дар раванди  

машѓулият ба варзиш дар ботини худ муќарраротро ба раќобати 

бовиљдонона ва мусобиќаи солим (њам љисмонї ва њам психологї) 

ташаккул медињад. 

Яке аз маъмултарин равишњо њангоми тањлили сотсиологии 

падидаи варзиши оммавї усули нињодї мебошад, зеро он имкон медињад, 
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ки њамчунин тавоноии тањлили сохторї-вазифавї васеъ ошкор гардад. 

Бисѐр сотсиологњо пешнињод мекунанд, ки машѓулият ба варзиш њамчун 

механизме баррасї гардад, ки тавассути он худи сиришти инсон ба њайси 

мављуди иљтимої дигаргун мешавад. 

Ба туфайли усули нињодї ошкоршавии шаклњои гуногуни 

иртиботот ва њамкорињои миѐни омилон дар варзиши оммавї, њамчунин 

баррасии масъалањо дар бораи татбиќи принсипњо ва арзишњои варзиши 

оммавї дар сохтори њавасмандии субъектњои муносибатњои љамъиятї 

имконпазир мегардад, ки ин барои тањќиќоти мо љолиб аст, зеро он на 

баррасии худи нињодњои иборат аз сохторњои устувори љанбаи 

инфиродидошта, балки худи афродро дар назар дорад, ки фаъолияти 

онњо тавассути нињодњои мазкур танзим карда мешаванд. Принсипи 

мазкур имкон медињад, ки наќши њамкории амалї миѐни афроди 

људогона, ки дар варзиши оммавї ташаккул меѐбад, баррасї карда 

шавад [82,С.22]. 

Мутаносибан, усули навнињодї ба «ќоидањои бозї», ки аз нињодњо 

иборат аст, такмили мањдудиятњои ботинии афродро дар назар дорад, ки 

ба мо имкон медињад дар бораи омилњои объективї ва њам субъективии 

таъсиррасон ба падидаи варзиши оммавї сухан гуфта бошем. Дар њайати 

омилњои субъективї ќолабњо ва анъанањое шомил мебошанд, ки мавќеи 

одамонро нисбат ба варзиш, раѓбат ва њавасмандии ташаккулѐбанда 

тавассути  низоми арзишњои тасвиятшуда муайян мекунанд. 

Усули системавии сотсиологї баррасии ду љанбаи варзиши 

оммавиро дар назар дорад. 

1. Љойгоњи варзиши оммавї њамчун зерсохтори варзиш  дар 

миѐни варзиши касбї ва тарбияи љисмонї мебошад; варзиши оммавї дар 

њолати мазкур барои варзиши касбї захираи кадрї тайѐр мекунад ва як 

навъ тањкурсии он мебошад. 

2. Варзиши оммавї аз низоми унсурњои бо њамдигар 

иртиботдошта иборат мебошад. Унсурњои мазкур омилони иљтимої 

мебошанд. Назарияи омилони иљтимої, таърихан ба сотсиологияи 
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фаронсавї рафта мерасад. Омилони иљтимоии дастаљамъї ва инфиродї 

мавзўи тањќиќоти А.Турен гардид. Омили иљтимої дар амалњои худ ба 

муњити зист вобастагї надорад ва ин ба он имкон медињад, ки бо 

рафтори худ онро таѓйир дињад. Ба аќидаи М Крозе амалњои дастаљамъї 

ва инфиродии омилони иљтимої низомро ташкил медињанд. 

Мо бо дарназардошти нуктањои дар боло зикргардида ба омилони 

иљтимої дар тањќиќоти мазкур афрод ва њамчунин созмонњо ва гурўњњои 

иљтимоие, ки дар љараѐни рушди варзиши оммавї фаъолият нишон 

медињанд ва њамчунин давлатро ба њайси иљрокунандаи вазифаи 

танзимгари равандњои мазкур дохил намудем. Низоми варзиши оммавии 

донишљўї мањсули амали омилони мазкур мебошад. 

Маљбур њастем, иброз намоем, ки муносибати ањолї ба варзиши 

оммавї дар њоли њозир бояд ба гунаи нобоварона тавсиф гардад, зеро 

фароњам овардани шароити зарурї ва њазинањо барои машѓулият хеле 

гаронтар аз самараи њосилшавандаи он хоњад буд. Дар варзиши касбї, 

дар тафовут аз варзиши оммавї иљрои вазифањо бештар мањсус мебошад 

- оѐ бо мураббии даркори шартнома баста шудааст ѐ ки дар њайати даста 

«легионер» -и ихтисосманд харидорї мешавад, ѐ њатто варзишгар барои 

ба даст овардани натиљаи фаврї барои ќабули маводи доруии манъшуда 

таваккал мекунад [81,С.40-44]. 

Аммо дар варзиши оммавї њангоми њазинањои бо варзиши касбї 

муќоисашаванда натиљањо, албатта ба зудї ба даст намеоянд ва чандон 

самарабахшу возењ њам нестанд. Дар фурсати камтар наметавон миќдори 

зарурии майдончањои варзиширо муљањњаз намуд, ки посухгў ба 

талаботи дастрасии назик ва камхарољот бошанд, теъдоди зарурии 

мутахассисони ихтисосманд барои кор дар соњаи варзиши оммавї тайѐр 

карда шаванд [11,С.73-81]. 

Мо амалишавии лоињањои соњаи варзиши оммавиро тањлил 

намуда, ба хулоса омадем, ки варзиши оммавї дар Тољикистони муосир 

дар њолати номуайянї ќарор дорад, ки он ба як силсила носозгорињои 

љиддї вобаста мебошад: 
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- дар миѐни њолати воќеии инфрасохтори варзиши оммавї ва 

шароити зарурї барои амалкарди комилъиѐри он; 

- дар миѐни рушди варзиши оммавї дар собиќ ИЉШС ва замони 

њозира; 

- дар миѐни надоштани хоњиши тањмил кардани стресси вобаста ба 

мусобиќањо ва кўшиши давлат барои ба машѓулияти варзишї љалб 

намудани бештарин теъдоди шањрвандон; 

- дар миѐни шароити воќеии кори мутахассисон дар соњаи варзиши 

оммавї ва зарурати барњамдињии камбудии кадрї дар соњаи мазкур.  

Носозгорињои номбурда бо шароити гуногуни рушди варзиши 

оммавї дар собиќ Иттињоди Шўравї ва дар замони њозира вобастагї 

дорад. Иштироки њатмї дар чорабинињои љанбаи варзишидошта 

хусусияти фарќкунандаи варзиши оммавии шўравї ба њисоб мерафт. 

Амалияи њатман љалб ва сафарбар намудан ба мусобиќањои варзишии 

мактабї, донишљўї, љамоањои мењнатї назарфиребии оммавиро таъмин 

менамуд. Яъне мо асос дорем, бигўем, ки унсури маљбуркунї дар 

варзиши оммавии замони шўравї љой доштааст. Дар зимн, метавон 

одилона ќайд намуд, ки унсурњои маљбуркунї бо вуљуд доштани пойгоњи 

зарурии моддї ва набудани пардохт барои машѓул шудан ба варзиш 

маъмул буд, ки онро дар назари ањолї хеле љолиб љилва медод [52,С.148-

149]. 

Шароити имрўза хеле фарќ мекунад: худи «оммањо» таѓйир 

ѐфтаанд, инфрасохтори дар замонњои гузашта фароњамшуда ба таназзул 

рў ба рў шудааст, унсури маљбуркунї аз миѐн рафт, аммо барои машѓул 

шудан ба варзиш бояд пул пардохт намуд. Њамаи он чи ки гуфта шуд, ба 

љаззобияти машѓул шудани ањолї ба варзиш таъсири манфї расонид. 

Рушди варзиши оммавї дар шароити кунунї, ба ѓайр аз чизњои дигар 

коркарди идеологияи љолиб барои љомеаро талаб мекунад, ки ба 

љанбањои саргармкунанда ва тамошоии варзиш асос ѐфта бошад. 

Маќсади идеологияи нав бояд таъмини комилъиѐри амалишавии 

вазифањои хос барои варзиши оммавї, ба варзиши оммавї љалб 
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намудани омилони иљтимої, таъмини шавќу раѓбати онњо дар њамкории 

байнињамдигарии онњо бошад [53,С.72-78]. 

Тањлили минбаъдаи мо дар мисоли баррасии ањамият ва зарурати 

ба барномањои муассисањои таълимии олии Љумњурии Тољикистон ворид 

намудани фанни «Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї»танзим 

карда мешавад. 

Донишљўѐн. Дар доираи тањќиќоти мо донишљўѐн - шахсони то 27-

сола аз рўйи њама гуна шаклњои тањсил дар муассисањои таълимї 

мебошанд. Мо донишљўѐнро вобаста ба мавќеи онњо ба машѓулияти 

варзиш њамчун яке аз арзишњои њаѐтї ба се гурўњ таќсим намудем: 

1. «Боѓайратњо» машѓулият ба варзишро њамчун арзиши њаѐтї 

дарк менамоянд. Чунин донишљўѐн ба варзиш мунтазам аз оѓози соли 

тањсил дар муассиса машѓул мешаванд. Ин гуна љавонон мактабро хатм 

намуда, ду роњро интихоб мекунанд: а) варзишгарони касбї мешаванд ва 

тањсилро дар шуъбаи ѓоибона идома медињанд; б) тањсили комилъиѐр ва 

кори маъмулиро тарљењ медињанд ва дар ин њол дар њаѐти варзишии 

муассисаи таълимї фаъолона иштирок мекунанд. Дар њар ду њолат њам, 

онњо ба варзиш фаъолона машѓул мешаванд, тарзи њаѐти солимро пеш 

мебаранд ва саъй мекунанд, ки ба машѓулиятњои варзишї одамони 

атрофи худро љалб кунанд. 

2. «Бетарафњо», мо њамон донишљўѐнро ин тавр меномем, ки 

муайян карда натавонистанд, ки оѐ варзиш ба љумлаи арзишњои муњими 

њаѐтии онњо дохил мешавад ѐ на. Онњо варзишро њамчун шакли 

фаъолияте баррасї мекунанд, ки ба он ѓайримунтазам машѓул шудан 

њам, мумкин аст. Ба машғулиятҳои тарбияи љисмонї онњо ба мисли 

дигар фанњои таълимї муносибат мекунанд, тамошои рўйдодњои 

варзиширо ба мисли дигар саргармињои сершумор њисоб мекунанд, онњо 

ба варзиш на он ќадар бо ташаббуси худ, ки њамон ќадар тањти таъсири 

атрофиѐни худ машѓул мешаванд. 

3. Барои «шаккокон» машѓулият ба варзиш ба љумлаи арзишњои 

њаѐтии онњо дохил намешавад. Онњо на танњо ба варзиш машѓул 
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шуданро зарур намедонанд, балки бо њар восита аз он худдорї мекунанд. 

Аксарияти ин ќабил одамон ба варзиш машѓул намешаванд. 

Муносибати манфии онњо ба варзиш њанўз дар мактаб дар натиљаи 

касбияти пасти муаллимон ѐ бо сабабњои дигар ташаккул ѐфта буд. 

Маъмурияти муассисаи таълимї: роњбарони зерсохторњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш. 

 Њавасмандии нокифояи роњбарони МТОК дар кори рушди 

варзиши донишљўї имкон намедињад, ки варзиши донишљўиро асоси дар 

донишљўѐн ташаккул додани муносибати лозимї ба тарзи њаѐти солим 

гардонида, дар онњо њисси иштироки фаъолонаро дар чорабинињои 

варзишї бедор намояд ва бо њамин дар рушди варзиши тољик сањм 

гузошта шавад. 

Гурўњи иљтимоии мазкурро метавон вобаста ба муносибати онњо ба 

варзиши донишљўї, шартан ба ду категория таќсим намуд: 

намояндагони категорияи якум варзиши донишљўиро њамчун кори 

муњим ва муфид баррасї намуда, саъй мекунанд, ки онро дар дохили 

муассисаи таълимї ривољ дињанд, намояндагони категорияи дуюм ин 

корро мубрам њисоб намекунанд. Барои гурўњи якум имконияти баланд 

бардоштани обрўйи МТК тавассути иштироки намояндагони он дар 

мусобиќањо, дастгирї ѐфтан барои рушди варзиш ва ба тањсил дар 

муассисаи худ љалб намудани варзишгарони ботаљриба метавонад ба 

сифати ангезаи њавасмандї баромад намояд [104,С.225-232]. 

Ба варзиши донишљўї њамон роњбароне шавќу раѓбат зоњир 

намекунанд, ки танњо тањсилро, бидуни њељ гуна машѓулият ба 

фаъолияти дигар, вазифаи асосии донишљўѐн њисоб мекунанд. Ин ќабил 

роњбарон машѓул шудан ба варзишро фаъолияте медонанд, ки харољоти 

зиѐди худро љуброн намекунад ва даромаде њам намеоварад. 

Дар њоли њозир роњбарони МТОК акнун њамкориро бо маҳфилњои 

варзишии муассисањои таълимї, инчунин ассосиатсияи ба рушди 

варзиши донишљўї машѓулбуда оѓоз намудаанд. Ин њамкорї ба 

маблаѓгузории дастањои варзишии донишљўї, рушди инфрасохтор ва 



50 
 

 

дастгирии маҳфилњои варзишии донишљўѐн нигаронида шудааст. Лозим 

ба ѐдоварист, ки дар аксарияти њолатњо чунин њамкорињо хеле самаранок 

мебошанд [6,С.24]. 

Њадафи фаъолияти маъмурияти МТОК оид ба таъмини шароити 

зарурї барои мураббиѐни варзиш ва донишљўѐн омода намудани 

варзишгарони муассисаи таълимї барои иштирок дар мусобиќањо 

мебошад. 

Нишондињандаи асосии муваффаќияти фаъолияти 

ташкилкунандагони мусобиќањо дараљаи иштироки тамошобинони 

чунин чорабинињо мебошад. 

Тамошобинон.Албатта, теъдоди варзишгарон њамеша аз 

тамошобинон ба маротиб камтар аст. Љалб намудани бинандагон 

вазифаи муњими ташкилкунандагони мусобиќањои варзиши касбї аст, 

зеро он на танњо фароњам овардани фазои фаромўшношуданиро 

пиромуни чорабинињо имконпазир месозад, инчунин даромади 

бевоситаро њам ба даст меоварад. Тамошобиноне, ки чорабинињои 

варзиширо тамошо мекунанд, арзиши чиптаро мепардозанд, барои 

харидани армуѓонњо ва нўшобаю маводи ѓизої маблаѓ харљ мекунанд. 

Дар њамин њол, дар Тољикистон бо тамошобинон дар доираи 

варзиши донишљўї амалан коре анљом дода намешавад. Тасаввур кардан 

душвор аст, ки тамошои спартакиадаи МТОК пулакї мешавад ва дар 

њангоми танаффус савдои мањсулоти армуѓонї, хўрданию нўшобањо 

ташкил карда мешавад. Асосан, њамкурсони варзишгарон бинандагони 

мусобиќањои варзишии донишљўѐн мебошанд. Мутаассифона, шавќу 

раѓбати донишљўѐн нисбат ба рўйдодњои варзиши донишљўї хеле паст 

аст. 

Ба ѓайр аз худи донишљўѐн, сокинони мањалии дар назди 

муассисањои олии таълимї истиќоматдошта метавонанд бинандагони 

мусобиќањои варзишии донишљўѐн бошанд. Онњо метавонанд дастаи 

варзишии донишљўйии худро њангоми мусобиќањо мухлисї ва дастгирї 

намоянд. 
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Дар кишварњои пешрафта сарпарастон, соњибкорон, намояндагони 

анљуманњои мањаллї ва тољирон дар њаѐти варзиши донишљўї фаъолона 

иштирок ва сањмгузорї мекунанд. Мутаассифона, љаззобияти камтари 

варзиши донишљўї дар Тољикистон ба љалб намудани омилони мазкур 

дар фаъолияти он мусоидат намекунад [9,С.130]. Варзиши оммавии 

донишљўї њамчун объекти сиѐсати иљтимої аз тарафи давлат танзим 

карда мешавад. Азбаски варзиши донишљўї дар доираи низоми тањсилот 

амал мекунад, масъалаи таќсими ваколатњо миѐни маќомоти масъул 

барои рушди варзиш ва маќомоти машѓул ба идоракунии низоми 

тањсилот мубрам мегардад [120,С.197-200]. 

Мо чунин њисоб мекунем, ки дар ин њол наќши давлат бояд коњиш 

дода шавад. Ба зиммаи давлат бояд вазифаи таъмини варзиши донишљўї 

бо њамаи шароити зарурї гузошта шавад, масъалањои идоракунии 

варзишро бояд худи МТОК њаллу фасл намоянд. Интиќоли ваколатњо 

бояд бо азнавтаќсимкунии захирањои марбута њамроњ бошад, то ки ин 

ваколатњо њадди аксар пурра амалї гарданд. 

Тањлили заминаи ќонунгузорї имкон намедињад, ки вазифањо ва 

њудудњои масъулияти чи маќомоти давлатї ва чи маќомоти мунисипалї 

дар рушди варзиши оммавии донишљўї, даќиќан муайян карда шавад. 

Номуайянии муддати тўлонї идомадошта дар ин масъала ба таври 

манфї дар таъмини варзиши оммавии донишљўї бо захирањои моддию 

техникї, кадрї ва молиявї инъикос ѐфта буд. Амалия нишон медињад, ки 

то имрўз њокимият ба варзиши донишљўї танњо дар мавриди дастгирии 

маҳфилњои варзишї таъсир мерасонад, ки имкон намедињад дар бораи 

истифодаи њамаљонибаи имконоти давлат дар њаллу фасли мушкилотњои 

дар соњаи баррасишаванда мављудбуда сухан гуфта шавад. 

Сотсиология њамчун илм дар бораи муносибатњои 

байнињамдигарии одамон ва њамкорињои иљтимоии онњо буда, дар 

радифи илмњои оид ба љомеа ва одамон мавќеи пешбарро ишѓол 

мекунад. Душвортарин вазифањое, ки дар назди гурўњњои иљтимої ѐ 

инсони одами алоњида меистанд, чун ќоида, дар ќобилияти одамон 
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љињати њамкорї, дар љустуљўи аќидањои муштарак ва созишњо дар роњи 

њаллу фасли низоъњои гуногун, ки љомеаи муосир аз онњо саршор 

мебошад, муайян карда мешаванд. Афзоиши мушкилотњо ањамияти 

баланди донишњо дар бораи љомеа ва инсонро вобаста намуда, инчунин 

ањамият ва наќши худи фардро баланд мебардорад [34,С.50]. 

Мањз бинобар ин, мутахассиси ихтисосманд дар соњаи варзиши 

оммавї бояд на танњо дар бораи методњо, шаклњо ва усулњои машќу 

тамринњо дониш дошта бошад, балки њамчунин дар бобати манфиатњои 

њаѐтии одамон ва муносибатњои байнињамдигарии онњо, яъне дар њамаи 

омилњое, ки дар асоси ташаккули анљуманњо, гурўњњо ва умуман љомеа 

ќарор доранд, хуб сарфањм биравад. Ба туфайли сотсиология мо имкон 

дорем, ки дар амалкарди нињодњои иљтимої, ки аз тарафи одамон бунѐд 

гардидаанд, самтгирї намоем, шавќу раѓбатњои одамонро ба варзиш, 

њавсамандии онњоро дар фаъолияти љанбаи тарбияи љисмонию 

варзишидошта ва самтгирии арзишии онњоро муайян намоем, зеро 

бидуни донистани онњо муносибати љомеаро ба тарбияи љисмонї ва 

варзиш тавзењ намудан ва фањмидан душвор хоњад буд. 

Сотсиология фанни илмие мебошад, ки пайдошавї, амалкард ва 

рушди љомеаи инсонї, нињодњо ва ташкилоти он, инчунин мушкилоти 

муносибатњои байнињамдигарии намояндагони гурўњњои гуногуни 

иљтимоиро меомўзад. Сотсиология њамчун њар гуна илми ташаккулѐфта 

ба ќадри кофї тафриќа гардида ва маљмўи радифњои томи фанњо ва 

соњањои илм мебошад. Сотсиология фарогири чунин соњањои илм аз 

ќабили сотсиологияи оила, сиѐсат, њуќуќ ва ахлоќ, сотсиологияи 

гурўњњои хурду калон, инчунин сотсиологияи љамъиятњои глобалї 

мебошад. Сотсиология бунѐдї, амалї ва эмпирикї аст. Масалан, 

сотсиологияи мушкилотњои иљтимої масъалањои вобаста ба 

нашъамандї, љинояткорї, низоъњои нажодию этникї ва ѓайраро баррасї 

менамояд [8,С.297]. 
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Мафњуми «тарбияи љисмонї» дар ќаринаи курси омўзишии 

«Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї», аксаран ба ду маънї ба 

корбаст мешавад: 

1. Њамчун раванди иљтимої, ки ба фарогирии намуди вижаи 

фарњанг - љисмонї нигаронида шудааст. 

2. Њамчун яке аз љузъњои тарзи њаѐти иљтимої, љузъи таркибии 

фарњанги умумї. 

Љанбаи гуногунвазифавии тарбияи љисмонї муќаррар намудани он 

нуктаро  имконпазир менамояд, ки малакањои фаъолияти љамъиятї ва 

касбии бадастомада ба туфайли машѓулияти тарбияи љисмонї 

бомуваффаќият ба дигар намудњои фаъолият интиќол дода мешаванд. 

Аксарияти сотсиологњо ду категорияи арзишњои умумиинсониро људо 

мекунанд: категорияи  якум арзишњои некуањволиро ташкил медињад ва 

категорияи дуюм аз арзишњои дигар иборат мебошад [8,С.297]. Арзишњои 

некуањволї боиси раѓбати бештарин аст, чунки бидуни онњо наметавон 

фаъолияти аќлонї ва љисмонии инсонро таъмин намуд. Аз љумла, ба 

таркиби ин категория сарват ва некуањволї дохил мешаванд, ки ба 

ихтисосмандї дар ин ѐ он фаъолият, дараљаи тањсилот ва ѓайра вобаста 

мебошанд. Сарват ва некуањволии инсон мустаќиман ба ќобилияти 

коршоямии љисмонї ва саломатии ў, мављуд будан ѐ набудани неъматњои 

моддї иртибот доранд. Мањорат ва дараљаи ихтисосмандї ба малакањои 

касбї вобастаанд, ки онњоро фард дар фаъолияти зењнї ва амалї ба даст 

овардааст. Тањти мафњуми тањсилот мо маљмўи сифатњои фарогири 

дараљаи фарњангии инсон, захираи иттилоотї ва дониши ўро дарк 

менамоем.  

Њамин тавр, нуктањои дар боло зикргардида имкон медињад хулоса 

барорем, ки варзиш ва тарбияи љисмонї арзиши вижа мебошанд, ки дар 

доираи он ба ѓайр аз арзишњои умумиинсонї боз арзиши вижа, яъне 

низоми арзишњои худи онњо ташаккул меѐбанд. Дар зимн, тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар худ њомили њамаи унсурњои низоми арзишњои 



54 
 

 

љомеа, пеш аз њама - арзишњои ахлоќї ва эстетикї буда, тибќи 

принсипњои онњо ташаккул меѐбад [14,С.24]. 

Њамин тавр, дар соњаи варзиш ва тарбияи љисмонї ташаккули 

чунин гурўњи арзишњо амалї мегардад: 

- иљтимої - рекордњо, ѓалабањо, саргармињо, истироњат ва ѓайра; 

- моддї - малакањо, мањорат, саломатї, ќобилиятњои љисмонї; 

- маънавї - ахлоќї ва ормонњои эстетикию арзишњо, худсобиткунї, 

маърифат; 

- равонї- тахайюл, суръати тафаккур, отифањои мусбат; 

Њар як љомеа муносибати худро ба варзиш ва тарбияи љисмонї 

ташаккул медињад. Наќши асосиро дар ин љо урфу одат ва маросимњо 

ифо мекунанд. Масалан, мањз таъсири онњо он далелро имконпазир сохт, 

ки варзиш ва тарбияи љисмонї дар кишвари мо ба бахше аз њастаи 

фарњангии љомеа мубаддал нагардида, мондагори фарњанги миллї 

нашуданд ва дар канораи њаѐти љамъиятї ќарор гирифта, аз рўйи 

принсипи баќия маблаѓгузорї мешуданд. Ин гуна муносибат ба тарбияи 

љисмонї ва варзиш аз тарафи љомеа сабаби пайдоиши миќдори 

назарраси мушкилотњои иљтимої гардиданд, ки ташвишовартарин дар 

миѐни онњо -мушкилотҳои вобаста ба саломатии миллат мебошанд. Хеле 

муњим аст, ки дар болотарин сатњи давлатї фањмиши он нукта пайдо 

шавад, ки варзиш ва тарбияи љисмонї ба бисѐр унсурњои фарњанги 

миллї таъсири назаррас мерасонанд ва онњоро ба сифати тањкурсии 

омили рушди мутаносиби њам фард ва њам љомеа баррасї намудан зарур 

аст. 

Соњаи аз тарафи мо баррасишаванда дар марњилаи кунунї иборат 

аз нињоди иљтимоие мебошад, ки ба њамаи талаботи нињодисозї 

мутобиќат дорад: 

- ба фаъолияти тайѐркунии кадрњои касбї машѓул аст; 

- пойгоњи моддї ва инфрасохтори рушдкарда дорад; 

- бо вуљуд доштани вазифањои даќиќан муайяншуда (тањсилотї, 

солимгардонї, иљтимої ва ѓайра) тавсиф мегардад, тарбияи љисмонї ва 
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варзиш њамчун фанни таълимї дар ташаккули усули љањоншиносї ба 

тарбияи љисмонї ва варзиш, коркарди усулҳои илмї барои ташаккул ва 

рушди тарбияи љисмонї, барои омўзиши талаботи љомеа ба он, инчунин 

дар омўзиши равишњо ва роњњои ќонеъгардонии талаботи мазкур иборат 

мебошад. 

Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш омилњоеро тањќиќ 

мекунад, ки бояд ба таври пурра љанбаи оммавї будани њаракати 

тарбияи љисмонї ва варзишро таъмин намоянд. Омилњои мазкур возењан 

ба объективї ва субъективї таќсим мешаванд, ки дар ин асос онњо ба ду 

гурўњ таќсим мекунанд [12,С.23-29]. 

1) Омилњои дорои љанбаи объективї: 

- дараљаи рушди пойгоњи моддии соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш; 

- сифат ва миќдори кадрњои касбии тайѐркардашуда. 

2) Омилњои дорои љанбаи субъективї: 

- ташаккули шуури љамъиятї ва инфиродї дар робита бо 

азхудкунии арзишњои њаракати тарбияи љисмонї ва варзиш; 

- ташаккули ангезањои устувор ва самтгирињои арзишии 

шањрвандон ба машѓулияти фаъолона ба варзиш; 

- тарбия намудани талабот дар љомеа оид ба фаъолияти самти 

варзишию тарбияи љисмонї, ањамияти тарзи њаѐти солим, наќши рушди 

љисмонии фард дар маљмўи низоми арзишњои љомеа ва инсон. 

Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш нисбат ба сотсиологияи 

умумї иборат аз фанни амалї буда, муњимтарин вазифањоро аз ќабили 

ташкилию амалї, назариявию маърифатї ва љањоншиносиро иљро 

мекунад. [24,С.185]. 

Вазифаи љанбаи назариявию маърифатидошта ба љињатњои 

иљтимоии фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї, ба наќши он дар њаѐти 

љомеа, инчунин равандњои иљтимоии љараѐндошта дар соњаи  

баррасишаванда нигаронида шудааст. 
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Вазифаи љањоншиносї шуури љамъиятиро нисбат ба арзишњои 

варзиш ва тарбияи љисмонї ташаккул дода, ба интишори донишњо дар 

бораи падидаи иљтимоии мазкур мусоидат мекунад.  

Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш ба ѓайр аз вазифањои 

дар боло зикргардида, инчунин вазифањои тавзењї, эвристикї ва 

тавсифиро иљро мекунад. Вай далелњои ба наќши сиришти иљтимоии 

тарбияи љисмонї ва варзиш мансуббударо танзим, тавсиф ва андухта 

месозад.  

Сотсиологияи муосири варзиш ба сифати фанни илмии љавон 

бозбинии усулҳои ќаблан ташаккулѐфтаро нисбат ба арзѐбии љойгоњи 

варзиш дар сохтори љомеаи кунунї амалї менамояд.  

Дар шароити навини ташаккули низоми љамъиятї аз миќѐси 

густардаи мушкилотњо ва масъалањо дар ташаккули самтњои нави 

арзишї, сабки њаѐт, намунањои рафтор ва маънињо ба вуљуд омадааст. 

Дар миѐни мушкилотњои асосии сотсиологияи фаъолияти 

варзишию тарбияи љисмонї лозим аст, ки ташаккули муносибати 

мусбати одамон ба тарзи њаѐти солим ва тарбияи љисмонї њамчун 

шароити асосї номбар карда шавад. Касбикунонї ва тиљоратикунонии 

варзиш зарурати омўзиши амиќи мушкилотњои ба љанбаи ахлоќии 

ташаккули шахсияти ба варзишгар дахлдоштаро, махсусан, мубрам 

намудаанд. 

Рушди фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї зарурати омўзиши 

амиќи мушкилотњои иљтимоиеро аз ќабили «варзиш ва инсонгарої», 

«варзиш ва шахсият», «варзиш ва љавонон», «варзиш ва пешрафт» ва 

ѓайра. Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї бояд дар њаллу фасли 

мушкилотњои мазкур наќши калидї дошта бошад, ки он бори дигар аз 

ањаммияти илми мазкур дар такомули инсон ва љомеа шањодат медињад 

[27,С.270-277]. 

Дар марњилаи кунунї сотсиологияи фаъолияти варзишию тарбияи 

љисмонї бо тањќиќоти сершумори љанбаи маљмўидошта зуњур намуд. 
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Њадафи онњо ошкорсозии ќонуниятњо ва далелњои рушди варзиш ва 

тарбияи љисмонї, наќши онњо дар ташаккули фард мебошад. 

Ташаккули муносибати арзишии шахс ва љомеа, умуман ба тарзи 

њаѐти солим ва фаъолияти густардаи варзишию тарбияи љисмонї яке аз 

мушкилотњои калидии сотсиологияи варзиш мебошад. Омўзиши 

мушкилотњои рушди шахсияти варзишгарон, пешгўии рафтори онњо чи 

дар давраи фаъолияти варзишї ва чи баъди хотимаи фаъолияти 

варзишии онњо низ муњим мебошад. Касбикунонї ва тиљоратикунонии 

варзиш дар назди сотсиология вазифањои навро оид ба омўзиши амиќи 

мушкилоти љанбаи ахлоќии шахсияти варзишгар матрањ менамояд. Дар 

шароити навини иќтисодї мушкилотњои вобаста муносибатњои 

байнињамдигарии миѐни ду субъекти иљтимої: варзишгар ва мураббии 

варзиш мубрам гардидааст, ки њар яке дар фаъолияти худ натиљаи 

нињоиро њадаф мешуморад ва он дар варзиши касбї на танњо бо сонияњо, 

метрњо ва голњо, балки бо маблаѓњои љоизавї, мукофотпулињо ва дигар 

неъматњои моддї ифода карда мешавад.  

Муњим аст, ки масъалањои марбут бо мутобиќшавии иљтимоии 

варзишгарон баъди хотима ѐфтани фаъолияти варзишии онњо дар 

варзиши калон бетаваљљуњ гузошта нашавад. Њатто барои бењтарин 

варзишгарон њам ин масъала ба ќадри кофї мубрам мебошад. Чунки 

аксаран, варзишгар њамон кореро хуб иљро карда метавонад, ки ба он 

бењтарин солњои њаѐти худро бахшидааст, яъне ба љањидан, давидан, 

шиноварї кардан, ин ѐ он бозии варзиширо иљро кардан. Яке аз 

муњимтарин вазифањои сотсиологияи варзиш ба варзишгар барои њадди 

аксар осон мутобиќ шудан ба њаѐти берун аз варзиш, дучор нашудан ба 

буњрони психологї, фароњам кардани зиндагии сазовори минбаъда 

мебошад. 

Яке аз дигар вазифањои муњимтарини љомеаи кунунї эњѐ намудани 

низоми варзишии наврасону љавонон ва ба онњо љалб намудани 

кўдакони синни мактабї мебошад. Мутаассифона, падару модарон 
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баъзан имкони бо либоси варзиши таъмин кардани фарзандони худро 

надоранд, чи расад ба таљњизоти гаронарзиши варзишї. 

 

1.3. Шароити педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии 

донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш 

 Дар њоли њозир низоми тањсилоти умумї ба љињати дар 

донишомўзон ташаккул додани ќобилияти худтакомулї тавассути ба 

даст овардани таљрибаи нави љанбаи иљтимоидошта аз нав самтгирї 

хоњад шуд, мутамарказ намудани таваљљуњ ба ташаккули шахсияти 

фаъоле, ки ба худомўзї ва омўзиши доимї дар шароити муњити њамеша 

таѓйиркунанда фароњамоварии чунин шароити педагогиро талаб 

мекунад,  имкон медињад, ки фаъолияти маърифатии таълимгирандагон 

ба сифати омили калидии фароњамкунандаи натиљаоварї ва 

самаранокии раванди таълим фаъол гардонида шавад. 

 Бисѐр чизњо ба салоњиятнокї, шавќу раѓбат, эљодиѐт, касбият ва 

мањорати омўзгор вобастагї дорад, ки дар асоси онњо бояд идроки 

имконнопазирии таъмин намудани донишомўзон бо тањсилоти босифат 

бидуни ба онњо пешнињод кардани донишњои комилъиѐр ќарор дошта 

бошад [97,С.150]. 

 Зарур аст, ки иттињодияњои методии муаллимон дар амалияи 

фаъолияти худ баррасии мушкилотњои вобаста бо коркард ва корбасти 

меъѐрњои объективї ва методњои љузъи босифати амалкарди низоми 

тањсилот шомил намоянд. Гуфтањои боло пурра ба сотсиологияи варзиш 

ва тарбияи љисмонї низ дахл дорад, ки ба механизмњои бањодињии 

сифати раванди таълим ниѐзманд мебошад. 

 Барномањои муосири педагогиро тањлил намуда, метавон 

самтгирии возењи онњоро ба ташаккули шахсияти тарбияи љисмонї дар 

насли љавон зикр намуд ва бад- ин васила авлавияти усули фалсафию 

фарњангшиносиро ба раванди ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш тасдиќ намуд 

[7,С.286]. 
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 Ќаблан тарбияи љисмонї ба таври анъанавї бо чунин унсурњои 

љанбаи њаракатї ва биологї, ба мисли тайѐрии љисмонї, рушди љисмонї 

ва инчунин ташаккули малака ва мањоратњои њаракатї мањдуд мешуд. 

 Шароити кунунї матрањ намудани њадафњои бештар пурвусъат, 

яъне мањз - ташкили тарбияро тавассути фарњанг, бо роњи азхудкунии он 

арзишњое, ки тарбияи љисмонї дар худ дорад, талаб мекунад. Метавон 

хулоса намуд, ки тарбияи љисмонї иборат аз раванди педагогии ба 

ташаккули шахсияти тарбияи љисмонї нигаронида шудааст [98,С.174]. 

 Ченакњои асосии тарбияи љисмониро њамчун тавсифнома ва 

хосиятњои инсони мушаххас баррасї менамоем: 

 - талоши инсон љињати ѓамхорї на танњо дар бораи нигоњдорї дар 

њолати муътадил, балки дар бораи такмили ченакњои гуногуни тамоми 

њолати љисмонї; 

 - мањорати барои ин фаъолият истифода намудани тамоми миќѐси 

воситањои дахлдор, ба амал баровардани намунањои рафтор, меъѐрњо, 

ормонњо, ки бо њолати љисмонї ва ѓамхорї оид ба бадан иртибот 

доранд; ќи донишњо дар бораи ҷисми худ, дар бораи методњои 

таъсиррасонї ба њолати љисмонии он; 

 - омодагї на танњо барои пайравии принсипњо ва арзишњои 

тарбияи љисмонї барои худ, балки кумак кардан ба дигар одамон дар 

такомули љисмонї ва ѓамхорї дар бораи солимии худ, ба онњо 

омўзондани малакањо, мањоратњо ва донишњои худ. 

 Барои он ки њадафи ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш амалї гардад, 

инсон бояд арзиши фарњангии фаъолияти варзишию тарбияи љисмониро 

дарк намояд. 

 Љузъи таркибии муњтавоии тарбияи аќлонї бояд фарогири дар 

инсон ташаккул додани низоми донишњои љанбаи назариявидошта, ки 

њадди аксари доираи васеи масъалањоро аз соњаи тиб, фалсафа ва дигар 

донишњое ки бо тарбияи љисмонї иртиботи наздик доранд, дар бар 

гирад [22,С.75]. 
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 Бисѐр љанбањои тарбияи љисмонї ба њалли масъалањои љанбаи 

њаракатидошта, ба монанди истифодаи оќилонаи имконоти љисмонї, 

ташаккули малакањо ва мањоратњои идоракунии њаракатњои бадани худ 

равона шудаанд [100,С.40]. 

 Барои амалисозии усули нав ба ташаккули тарбияи љисмонї дар 

љомеа ва инсони људогона зарур аст, ки такмилдињии бунѐдии 

муассисањои таълимї, сохторњои ташкилї амалї гардида, дараљаи 

тайѐркунии омўзгорони дар соњаи тарбияи љисмонї машѓулбуда, 

педагогњо ва мураббиѐни иљтимої баланд бардошта шуда, воситањои 

таълимї, барномањо, наќшањо ва дигар њуљљатгузории методии 

таъминкунандаи амалисозии навгонињо мавриди таљдиди назар ќарор 

дода шаванд. 

 Як силсилаи томи њолатњо ба самаранокии раванди таълимї 

таъсиррасон мебошанд. Дар педагогика онњоро омилњое меноманд, ки 

дар маљмуъ шароитро ташкил медињанд. Аз рўйи мулоњизаи одилонаи 

И.П. Подласов натиљаоварии раванди педагогї ба омилњо ва шароит 

вобаста аст, бинобар ин онњоро аксаран мањсулофар меноманд. 

Сабаби мањсулофариро муаллиф њамчун сабаби нисбатан хурд, 

аммо људогона дарк менамояд, ки њангоми таљзия маънии он аз миѐн 

меравад. Муаллиф омилро сабабе меномад, ки на кам аз ду сабаби 

мањсулофар аз як категория иборат мебошанд. 

Њамин тавр, бо дарназардошти нуктањои дар боло зикргардида 

шароити педагогиро бояд њамчун маљмўи омилњои мањсулофаре баррасї 

намуд, ки имкон медињанд, дар раванди тањсилот ба њадафњои муайян 

ноил гардид, дар њолати мо бошад, њамкорињои самарабахши 

байнињамдигарии миѐни омўзгор ва донишомўз чунин њадаф мебошад 

[29,С.124-126]. 

Шароити мусоиди педагогї дар раванди тањсилот дар замони 

њозира дорои чунин хусусиятњо мебошанд: 

- раванди таълиму тарбия бо истифодаи намудњои гуногуни 

њамкорињои љанбаи муколамавидошта дар миѐни субъектњои раванди 
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таълим; машѓулиятњои самти њамгароидошта бо корбурди робитањои 

байнифаннї; бозињои дидактикї; њамкории зичи байни мактаб ва оила; 

-  дар кор методи тањќиќии таълим ба кор бурда мешавад; вазифа 

ва машќњои эвристикї, ки таќвияи њамгароии байнифанниро 

имконпазир месозанд; методњои таълими барномавишуда ва мушкилотї; 

- интернет-захирањо ва дигар шаклњои тањсилоти иловагї истифода 

мешаванд; 

- дар љараѐни раванди таълим шароите ба вуљуд оварда мешавад, 

ки донишљўѐн метавонвнд маводи таълимиро идрок намоянд, онро аз 

лињози дидактикї љамъбаст намуда, методикаи худбањодињї ва 

бањодињиро азхуд намоянд. 

Дар асоси гуфтањои боло мо метавонем тасдиќ намоем, ки дар 

љараѐни раванди тањсилот дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои 

тарбияи љисмонї ва варзиш дар чунин шароит имконпазир мебошад 

[31,С.219-223]: 

- агар фаъолнокии маърифатї аз тарафи муаллим танзим гардида 

ва љанбаи њадафмандона дошта бошад, ки дар он наќши воситаи 

калидиро љузви иттилоотии раванди таълим иљро мекунад ва он ба 

ташаккули вокунишњое чун ниѐзмандї, ангеза ва раѓбат дар 

донишомўзон равона карда шудааст: 

- агар худи донишомўзон бо такя ба вокунишњои дохилии худ ба 

худомўзї ва истифодаи донишњои бадастовардашуда барои такомули 

љисмонии шахсї фаъолияти маърифатиро ташкил кунанд. 

Дар њар ду њолат зуњури раванди фаъолнокии маърифатї њамчун 

натиљаи таъсири њадафмандона ба соњаи арзишию ангезавї, ки 

муваффаќияти њар гуна фаъолиятро бо шумули фаъолияти тањсилотї 

вобаста месозад, амалї мегардад. 

Тањлили вижагињои раванди тањсилот шањодат медињад, ки дар 

миѐни омилњои асосии бевосита таъсиррасонанда ба рушди он бояд 

инњоро номбар намуд [35,С.117-127]: 
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- дараљаи салоњиятнокї ва касбияти омўзгор, инчунин шароите, ки 

дар он шакли таълим ба њадафњои матрањгардида љавобгў мебошад; 

- дараљаи истеъдоди донишомўзон, сатњи фаъолнокии онњо, ки ба 

шавќу раѓбат, таваљљуњ, сабурї ва дигар омилњои барои раванди таълим 

муњим таъсиррасон мебошад. 

Агар омилњои мазкур ба эътибор гирифта нашаванд, он гоњ ин ба 

ќобилияти хонандагон ба ташкили мустаќилонаи фаъолнокии маъри-

фатї таъсири манфї мерасонад. 

Бо тасдиќи В.С.Беляев метавон розї шуд, ки гуногунљабњагї  

вижагии асосии фаъолнокии маърифатии донишомўзон мебошад, 

пайдошавї ва рушди он дар сатњњои гуногун - аз иљтимої то равонї ва 

психологї амалї мегардад, ки аз бисѐр лињоз ба таъсири 

байнињамдигарии омилњои берунї ва дохилї аз бисѐр лињоз вобастагї 

дорад [19,С.22-24]. 

Барои таъмини њамкории босамар дар љараѐни раванди таълим 

омўзгор бояд шароити педагогии муносибро ташкил дињад, методњо ва 

воситањоро барои ташкили фаъолияти босамари маърифатї интихоб 

намояд, назорати љиддии дараљаи сифатнокии амалишавии онро таъмин 

намояд, инчунин ташхиси мунтазами дараљаи ташкилии онро роњандозї 

намояд. 

Ќобили ќайд аст, ки имрўз бисѐр тањќиќоти диссертатсионие 

мављуданд, ки ба масъалањои муассирсозии фаъолияти маърифатии 

донишомўзон дар љараѐни ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш бахшида 

шудаанд. 

Аммо фаќат дар як тањќиќоте, ки муаллифи он А.Г.Чашевая 

мебошад, таваљљуњи бевосита ба мушкилотњои њамкорињои миѐни 

омўзгор ва донишљўѐн дар раванди таълим дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї дода шудааст. Муаллифи тањќиќот муътаќид 

аст, ки дар чорчўбаи сохтори тањсили муосир бояд љойгоњи сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 
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машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш људо карда 

шавад. Барои ин зарур аст, ки имконоти фанни мазкур дар асоси 

омўзиши намудњои гуногуни варзиш нишон дода шавад [119,С.218]. 

Мо чунин њисоб мекунем, ки барои њалли бомуваффаќияти 

муњимтарин масъалањои ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонии 

мактаб дахлдошта зарур аст, ки раванди тањсилот ба таври бунѐдї дар 

соњаи сотсиологияи варзиш мавриди таљдиди назар ќарор гирад. 

Корбурди васеи имконоти фанни таълимии «Сотсиологияи варзиш ва 

ташаккули фаъолнокии  маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш», бо роњи баланд бардоштани дараљаи 

сифатии тадриси бахши назариявии он ба сифати омили калидї дар 

ташаккули њамкории миѐни омўзгор ва донишомўзон яке аз омилњои 

бунѐдї мебошад. 

Дар асоси тањлили адабиѐт оид ба њуљљатгузории меъѐрии њуќуќї 

ва тањќиќот дар соњаи тањсилот мо ба хулоса омадем, ки дар миѐни 

зарурати ташаккули њамкорињои фаъолонаи байни омўзгор ва 

таълимгиранда дар љараѐни раванди тањсилот дар соњаи сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш ва мушкилотњои марбут бо норасоии 

донишњо дар бораи шароити ташаккули он ихтилоф вуљуд дорад 

[54,С.14-19]. 

Ихтилофи мазкурро метавон бо асосноккунии таљрибавии шароити 

педагогї дар љараѐни раванди тањсилот дар соњаи сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш, инчунинбо корбурди методи амсиласозї бо маќсади 

амалисозии њадди аксари самараноки онњо њаллу фасл намуд. 

Амсилаи педагогї чунин шакли ангоравии пешнињоди худи 

механизм ва њамкорињои миѐни љузъњои калидии онњо њангоми њамкории 

муназзами онњо дар љараѐни раванди педагогї хосиятњои нави љанбаи 

њамгароидошта пайдо мешаванд, асосан маќсади эљоди низоми мазкур аз 

њамин иборат буда, имкон медињанд, ки вазифаи педагогиро аллакай дар 

дигар дараљаи баландтар њал намоянд [115,С.180]. 
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Дар ин њол бояд ќайд намуд, ки ангорањои бенуќсон вуљуд 

надоранд. Њељ яке аз онњо ќобил нестанд, ки њадди аксари эътимоднокї 

ва тафсилнокии муњтавои љузъиѐти таркибии фаъолияти педагогиро 

инъикос намоянд. Инъикоси робитањои сершумори байнињамдигарї ва 

тобишњое, ки дар натиљаи онњо низом бо хосиятњои нави 

муайянкунандаи дараљаи нави сифати амалкард ѓанї мегардад, умуман 

имконнопазир тасаввур мегардад [57,С.48]. 

Коркарди амсилаи ангоравї маќсади бунѐди тасаввури мафњумтар 

ва аѐнитар дар бораи ин ѐ он падидаро дорад, ки ба туфайли он метавон 

муфассалтар арзѐбї ва мулоњизаронї намуд. Дар сурати ноил шудан ба 

ин њадафњо аз баъзе камбудињои ногузир метавон оромона сарфи назар 

намуд. 

Вазъият хеле бадтар хоњад буд, агар ангораи ин ѐ он падида ѐ 

раванд барои идрок ва мулоњизаронии моњияти он ба љойи осон кардани 

равандњои мазкур, монеа бишавад. Аксаран, ин дар натиљаи љидду љањди 

барзиѐди муаллифе мегардад, ки саъй мекунад тасвири ангоравиро 

барзиѐд муфассал ва калонњаљм намояд. Мутаассифона, нуќсони мазкур 

ба бисѐр амсилањои педагогии дар замони мо эљодгардида хос мебошад. 

Бидуни дурнамо ва ѓайрињадафманд будани чунин равиш бо 

сабаби он ки натиљаи ногузири он яќинан, ноњинљорї, сарбории 

барзиѐди иттилоотї ва чун натиља аз миѐн рафтани маънои асосї ва 

тамомияти раванд ва падидаи инъикосшаванда мебошад. Ин нуқта бо он 

тавзењ мегардад, ки љузъиѐти муназзами педагогї чунон аз лињози сохтор 

гуногун, амиќ ва калонњаљм мебошанд, ки онњоро дар чорчўбањои 

мањдуд ва њатто ангорањои мукаммалтарин пешнињод намудан 

имконнопазир мебошад.  

Дар ин њол мо дар мављуд будани роњњои њалли ин масъала, ки 

бидуни муболиѓа онро стратегї њисоб мекунем, муътаќид њастем. Барои 

ин зарур аст, ки дар донишљўѐн самтгирињои арзишию ангезавї, 

ниѐзмандињо ва эътиќодмандињои марбута, яъне љузъњои таркибии 

аќлонї ва маънавии шахсият бомуваффаќият ташаккул ѐфта бошанд. 
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Мо ба самаранокии чунин равиш дар њалли мушкилоти мазкур 

муътаќидем, агар шароити педагогии зерин риоя гарданд.  

Принсипњои зерини умумидидактикиро ба роњбарї бояд гирифт 

[115, С.180], [57,С.48]: 

- принсипи мушкилотї будан, ки ба донишомўзон дар љараѐни 

раванди тањсилот матрањ намудани чунон вазъиятњо ва вазифањоро 

пешбинї менамояд, ки аз онњо муносибати эљодкорона ва ташаббус дар 

раванди омўхтан ва мустањкам малакањо ва донишњои нав ва ќаблан 

омўхташударо талаб мекунад; 

- принсипи бунѐдикунониро бояд њамчун такягоњ дар љараѐни 

раванди тањсилот ба маълумоти бунѐдї ва робитањое, ки устувории 

тањкурсии назариявиро бо сабаби мустањкамї нисбат ба љараѐнњои вазъї 

ва таъсирњои маъмули замон имконпазир месозанд идрок намуд; 

- принсипи робитаи байни амалия ва назария маънои дар 

донишомўзон ташаккулѐбии ќобилияти дар амалияи фаъолияти худ 

истифодаи малакањо, мањоратњо ва донишњои бадастомадаро дар назар 

дорад; 

- принсипи инсонгарокунонї муносибат ба донишомўзро њамчун 

субъекти дорои мустаќилият ва масъулият дар назар дорад; 

- принсипи фаъолият ва шуурнокї ба њавасмандкунии фаъолонаи 

донишомўзон дар раванди фаъолияти њаракатї ва маърифатї бо такя ба 

идроки наќши муњими тањсил ва робитаи амиќи байнињамдигарї миѐни 

азхудкунии донишу малакањои нав ва фаъолияти амалї далолат мекунад. 

Тибќи принсипи мазкур фаъолияти маърифатии донишомўз бояд 

мустаќил ва фаъол бошад; 

- тибќи принсипи инфиродикунонї,дар раванди интихоби машќњои 

љисмонї барои донишомўзон, сарборињои љанбаи аќлонї ва 

љисмонидошта бояд бо дарназардошти вижагињои равонї ва љисмонии 

онњо интихоб шаванд; 

- принсипи ягонагии фаъолият ва шуур далолат мекунад, ки 

раванди тањсилот њамроњ бо соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 
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љисмонї бояд дар худ тавозуни муносиби миѐни љузъиѐти иљтимої ва 

љисмонї, њаракатї ва аќлонии сотсиологияи варзиш ва ташаккули 

фаъолияти маърифат дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї 

ва варзишро якљоя намуда бошад. 

Марњилавї будани раванд 

Дар љараѐни њар гуна фаъолияти педагогии дорандаи љанбаи 

низомї барои ноил шудан ба маќсади гузошташуда усули амаликунонии 

марњилавї зарур аст. Пас таъмини њамкории самаранок дар раванди 

тањсилот дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї ба сифати 

шароити калидии педагогї риояи принсипи марњилавї будан бо такя ба 

назорати мунтазам аз болои рушди раванд мебошад. 

Чи дар амалия ва чи дар назария се марњилаи калидї - ташхисї, 

ташкилї ва тасњењиро људо мекунанд. 

Дар марњилаи ташхисї њолати аввалияи њамкории миѐни омўзгор 

ва донишомўз муайян карда шуда, пешгўйии минбаъдаи раванд амалї ва 

вазифањо ва њадафњои нињої муайян мегарданд. 

Дар марњилаи ташкилї муассиртарин методњо ва воситањои 

ташкили раванди таълиму тарбия интихоб карда мешавад, ки дар 

ташаккули њамкории миѐни омўзгор ва донишомўз ба таври мусбат 

инъикос мегардад. 

Марњилаи тасњењї бо назорати натиљањои бадастомада бо тасњењи 

минбаъдаи кор, инчунин ислоњ карда шудани иштибоњњои ќаблан 

роњѐфта тавсиф мешавад. Омўзгор дар ин марњила наќши мураббиро 

иљро намуда, ба шогирдонаш машварат мекунад, ки кадом усулҳои 

худомўзї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї бештар аз 

лињози инфиродї ќобили ќабул ва самаранок мебошанд. 

Дар натиљаи фаъолияти боисрори наќшавї оид ба ташаккули 

њамкории миѐни омўзгор ва донишомўз дар љараѐни раванди тањсилот 

дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї заминањои мусоид 

барои он ба вуљуд меояд, ки дар донишомўзон дараљаи баланди 

мустаќилият дар фаъолнокии  маърифатї њосил гардад. Он иборат аз 
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шакли олии рушди чунин сифат буда, омили калидиест, ки на танњо 

муваффаќияти таълим оид ба курси  фанни «Сотсиология варзиш ва 

ташаккули фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш»-ро, балки ба таври куллї, самаранокии 

фаъолияти умумитањсилотиро таъмин мекунад[63,С.5 8]. 

Принсипњои  табиатмувофиќии Я.А.Каменский 

Мусоидтарин замон дар раванди тањсилот барои рушди 

ниѐзмандињои арзишї, њавасмандї, ки барои ин раванд муайянкунанда 

мебошанд, зинаи аввал ва асосї мебошанд ва он аќидаи муаллифи 

тањќиќотро дар бораи он тасдиќ мекунад, ки  барои «табиат 

мутобиќшавї  барои замони барои вай мусоид хос мебошад». 

Унсури асосии раванди тањсилот  дар соњаи мавриди баррасии мо 

низоми донишњо мебошад, бинобар ин, барои он ки дараљаи 

самаранокии раванди мазкур дар чорчўбаи раванди тањсилот дар соњаи 

тарбияи љисмонї баланд бардошта шавад, бояд анбуњи иттилооти аз 

рўйи муњтаво ва њаљм зарурї андухта шавад ва донишомўзон ба 

азхудкунии он омода карда шаванд. Њамин тавр, мо ба яке аз 

принсипњои табиатмувофиќї пайравї мекунем, ки тибќи он «пеш аз он 

ки ба мавод ин ѐ он шакл дода шавад, табиат омодасозии онро амалї 

менамояд». 

Дар асоси захираи иттилоотии фанни таълимии «Сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї» дараљаи баланди тадриси маводи дастурию 

методї ва назариявї њангоми баргузории машѓулиятњо гузошта шудааст, 

ки махсус ташкил шуда буданд ва њадди аксар ба вазифањои дар назди он 

гузошташуда мувофиќат доранд ва ба азхудкунии босифати маводи 

таълимии фанни мавриди баррасии мо мансубанд. Њамин тавр принсипе, 

ки тибќи он «табиат пеш аз он ки таъсиррасониро амалї созад, барои ин 

ашѐеро интихоб мекунад, ки њадди аксар барои ин мувофиќ аст, дар 

њолати ноилољї ашѐи мављудбударо то ба њолати даркорї таѓйир 

медињад». 
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Љузъи таркибии муњтавоии машѓулиятњои гуногун чи дар дарсњо ва 

чи берун аз онњо дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар 

љараѐни раванди тањсилот миѐни якдигар робитаи ногусастанї доранд ва 

бо якдигар дар вобастагии бевосита ќарор доранд, њар яки онњо бо 

њадафњо, методњо ва воситањои махсуси худ тавсиф мешаванд, ки 

вижагињои њамкорињои байнињамдигарии онњоро људо мекунанд. Чунин 

тартиб ба кори таълим имкон медињад, ки як навъ тањкурсї ва мењваре 

гардад, ки љанба ва муњтавои робитањои байнињамдигариро бо дигар 

шаклњои таъсиррасонии тарбиявию тањсилотї муайян намояд. Дар ин љо 

мо, возењан иљрои принсиперо мебинем, ки мутобиќи он «њамаи амалњои 

табиат бетартибона нестанд, балки ба тартиби муайян иљро мешаванд» 

[62,С.200].  

Барои баланд бардоштани дараљаи сифатии тањсилот дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї такя намудан ба рушди 

арзишњои ботинї, њавасмандї ва талошњо дар донишомўзон зарур 

мебошад. Њангоми таъсиррасонии педагогии љанбаи њадафманд ба эљоди 

механизми њамкорињои миѐни омўзгор ва донишомўз бо абзори 

сотсиологии варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз 

нишондињандањои калидии муваффаќияти ташаккулѐбии он, падидаи аз 

тарафи донишомўзон зоњир гардидани љанбаи мустаќилияти фаъолияти 

њаракатї ва маърифатї мебошад. Њамин тавр вазъияти мазкур принсипи 

табиатмувофиќиро инъикос мекунад, ки мегўяд: «табиат њар як амали 

худро аз дохил оѓоз мекунад» [41,С.335]. 

 Истифодаи њадди аксари имконоти иттилоотии фанни таълимии 

«Сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» эљоди 

тањкурсї барои ташаккул ва идроки бошууронаи ниѐзмандињо, раѓбатњо 

ва ангезањои марбут бо тарбияи љисмониро фароњам месозад, ки дар 

кори ба варзиш ва тарбияи љисмонї, фаъолияти љисмонию аќлонї ва 

маърифатї шиносо кардан бо такя ба дарназардошт ва идроки амиќи 
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вижагињои худ наќши њалкунанда дорад. Мо дар ин љо мисоли равшани 

тасдиќи принсипро дар бораи он мебинем, ки «табиат ташаккули чизеро 

аз умўмї оѓоз намуда, онро бо бештар хусусї хотима мебахшад» 

[61,С.71-73]. 

 Ба туфайли тадриси комилъиѐри маводи љанбаи дастурию 

назариявидошта дар донишомўз тасаввуроти асосї оид ба механизмњои 

калидї њосил мегардад, ки ба ташаккули малакањои њаракатї, сифатњои 

љисмонї, оид ба таъсиррасонии фаъолияти љисмонї ба захираи 

амалкардии инсон таъсир мерасонад. Њамин тавр, он принсип тасдиќи 

худро меѐбад, ки «њаракати табиат, тадриљан амалї мегардад, вай 

љањишњоро намеписандад». 

Дар асоси раванди педагогии рушди низоми тањсилот дар 

марњилаи кунунї бояд авлавияти омодасозии донишомўзон ба тањсилоти 

муттасил ва худомўзї дар тамоми муддати зиндагї, бо шумули соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї ва ташаккули фаъолнокии 

маърифатї дар дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва 

варзиш бо маќсади ноил шудан ба такомули љисмонї ќарор дошта 

бошад, ки бо чунин принсип њамовоз мебошад: «табиат њама чизро ба 

охир мерасонад, он чи ки оѓози чизе бошад, бидуни ќатъшавї» 

[121,С.40]. 

Агар таъсиррасонии бевоситаи машќњои љисмонї бо сабаби 

таѓйирпазирии табиии чунин таъсиррасонї на њамеша мусбат бошад ва 

баъзан њангоми нодуруст корбаст кардан метавонад ба саломатї зарари 

љиддї расонад, пас ба соњаи маънавию аќлонии донишомўзон чунин 

таъсиррасонї бо њама гуна ѓайримустаќимии худ дар аксарияти њолатњо 

муфид ва муайянкунанда мебошад. Натиљањои чунин таъсиррасонї на 

танњо ва на ба ќадри ченакњои миќдории «берунї», масалан ба дараљаи 

тайѐрии љисмонї, балки њамон ќадар дар чунин зуњуроти љанбаи 

дохилидошта аз ќабили њадафњо, њавасмандї, ниѐзмандї ва ѓайра, ки 

њангоми ташаккули мулоњизаи ботинии зарурати машќњои љисмонї бо 

такя ба машѓулиятњои аз лињози методї босаводона ва мунтазам калидї 



70 
 

 

мегарданд. Дар ин љо мо инъикоси он принсипро мебинем, ки «табиат аз 

њама гуна чизи зарарнок ва ихтилофдошта даќиќан дурї мељўяд» 

[64,С.37-41]. 

Истифодаи таълими њаётофар (витагенї) 

Барои иљро намудани шароити мазкур раванди тањсилотро бояд 

тавре ташкил намуд, ки донишомўзон дар натиља таљрибаи муайяни 

њаѐтиро ба даст оваранд. Дар ин бобат А.С. Белкин ќайд менамояд, ки 

таљрибаи зиндагї тавассути иттилооти њаѐтофар, ки дар анбори хотираи 

дарозмуддати инсон нигоњдорї шуда, ба дороии воќеии он мубаддал 

мешавад, ба даст оварда шуда, омода аст, ки дар њар гуна вазъияти 

зарурї мубрам гардонида шавад. Муаллиф дар худкифоягии арзиши 

иттилооти мазкур барои инсон муътаќид аст, чунки вай на аз берун 

омадааст, балки натиљаи «сабаќе» мебошад ки инсон бо тамоми 

муваффаќиятњо ва иштибоњњо аз сар гузаронидааст. 

Раванди тањсилотро бо такя ба таълими њаѐтофар ташкил намуда, 

мо муътаќид будем, ки чи азхудкунии донишњои дорои љанбаи 

махсусдошта ва чи мустањкамкунии онњо дар амалияи њаракатро яке аз 

љузъиѐти калидии таълими тарбияи љисмонї дар чорчўбаи раванди 

тањсилот намудан зарур аст ва мањз ба туфайли таълими њаѐтофар 

донишомўз дар таљрибаи шахсии худ на танњо аз фаъолияти њаракатї, 

балки аз фаъолнокии маърифатї њам фоида ба даст меоварад. Дар ин 

њол афзоиши бешубњаи самаранокии таъсиррасонињои педагогї ба 

мушоњида мерасад, зеро фаъолияти донишомўз бо худшиносии худ, 

вижагињои шахсии нотакрор, вокунишњои худ ба ин ѐ он њолатњо њамроњ 

мебошад [99,С.20-24]. 

Принсипи инсонмувофиќї њамчун омили муњими раванди тањсилотї 

дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

Ба аќидаи А.В. Хуторский шахсияти донишомўз дар љараѐни 

раванди тањсилотро бояд њам аз мавќеи иљтимої ва њам бо 

дарназардошти љанбањои худомувофиќї, фарњангмувофиќї ва 

табиатмувофиќї мавриди баррасї ќарор дод. Муаллиф чунин њисоб 
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мекунад, ки тањкурсии инсонмувофиќии тањсилот захираи дохилии инсон 

мебошад, њадафи калидии ин тањсилот бошад, кушодан ва амалисозии 

њаддиаксари имконоти мазкур аст. Тибќи чунин фањмиш ба принсипи 

инсонмувофиќї пайравї кардан имкон медињад, ки раванди тањсилот 

њамчун воситаи калидї баррасї гардад ва бо ѐрии он захираи билќувваи 

дошишљўѐн ошкор ва ба њадди аксар пурра амалї мегардад [118,С.171]. 

Дар ин ќарина низоми тањсилот дар соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дорои имконоти бењамто мебошад, зеро он аз рўйи 

таъйинот ва моњияти худ кушодани имконоти њам љанбаи љисмонї ва 

њам љанбаи аќлонидоштаи донишомўзонро пешбинї менамояд, инчунин 

таъсиррасонии мукаммал ва маљмўї ба оѓозњои равонї, љисмонї ва 

маънавии онњо бояд дар таъсиррасонии мутавозин, њадафманд ба 

раванди ташаккули љузъиѐти њаракатї ва сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї инъикос ѐфта бошад.  

Корбурди васеи имконоти умумитањсилотии фанни таълимии 

«Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

Наќшаи пойгоњии таълим (НПТ) ва як силсила санадњои дигари 

дастурдињандаи самтгирињо фанни таълимии «Сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш»-ро њамчун фанни умумитањсилотї таъриф 

мекунанд, ки он дар радифи вазифањои вижаи ба он хосбуда бояд 

вазифањои умумитањсилотї ва педагогиро низ иљро намояд.  

Мутаносибан, дар њолати њамаи вижагие, ки ба он хос аст, 

фаъолияти љанбаи њаракатидошта яке аз фанњои заминавии 

умумитањсилотї мебошад, ки барои он њамаи унсурњои фанњои 

таълимии чунин маќомдошта хос мебошад. 

Дар  тањќиќоти В.П. Лукяненко бо эътимоди том беасос будани 

аќидаи муддати солњои тўлонї маъмулбуда дар бораи гўѐ беарзишии 

фанни мазкур дар радифи фанњои умумитањсилотї нишон дода шудааст. 

Чунки захираи умумитањсилотии он метавонад барои бисѐр, ба истилоњ 

фанњои «њаќиќї»-и таълимї ба њайси намуна хидмат намояд. Яке аз 

мисолњо метавонад дараљаи њамгирої доштани он бо чунин фанњои 
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пурмуњтаво ва ба дараљаи олї љолиби илмї, аз ќабили биохимия, 

анатомия, биофизика, биомеханика, физиология ва бисѐр дигар фанњо 

бошад [66,С.168]. 

Махсусан далелњое боэътимод мебошанд, ки аз наќши муњими 

фанни таълимии «Сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии 

маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва 

варзиш» дар чунин соњаи муњимтарин барои инсон, ба мисли саломатии 

вай шањодат медињанд. 

Бояд илова намуд, ки агар дигар фанњои таълимї барои њаѐти 

одамон гуногунањамият ва њатто, амалан ночиз бошад, он гоњ арзиши 

донишњои бадастомада дар соњаи сотсиологияи  варзиш ва тарбияи 

љисмонї аз дидгоњи њифзи саломатї барои њар як инсон хеле муњим 

мебошад. 

Вижагии беназири фанни таълимии «Сотсиологияи варзиш ва 

ташаккули фаъолнокии  маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш» њамон далел аст, ки самтгирии он ба љињати 

аз тарафи донишомўзон азхудкунии методњои саломатии худро 

њифзкунанда ва мустањкамкунанда, бо тариќи оќилона такмил додани 

табиати љисмонии худ наќши муайянро дар муваффаќияти 

мутобиќшавии иљтимоии он иљро мекунад. 

Баргузор намудани машғулиятҳои амалї, дастурдињию методї ва 

назариявї дар чорчўбаи курси сотсиологияи варзиш ва ташаккули 

фаъолнокии маърифатї басо муњим мебошад. 

Њадафи асосии њар гуна фанни умумитањсилотї ба донишомўзон 

омўзондани донишњои назариявї дар чорчўбаи машѓулиятњои 

синфхонавї аст. Ягона истисно фанни таълимии «Сотсиологияи варзиш 

ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш» мебошад. 

Аммо яке аз шароити калидии ба раванди тањсилотии соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї воридшавии донишомўзон 

баргузории машғулиятҳои амалї, дастурдињию методї ва назариявї аст, 
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ки имкон медињад, дараљаи сифати тадриси маводи дастурдињию методї 

ва назариявї бењтар гардонида шавад. Донишљўѐн дар ин њол дастурњои 

муфассали методї ва маълумоти назариявї оид ба њамаи намудњои 

дониш, аз љумла амалї ба даст меоваранд. 

Дарси амалї чунин шакли машѓулият мебошад, ки ба донишљўѐн 

имкон медињад, ки донишњои нав ба даст оваранд ва мањорату донишњои 

ќаблан омўхтаи худро дар амал мустањкам намоянд. 

Дарси дастурдињию методї машѓулиятест, ки дар он донишомўзон 

мањорат ва донишњои амалию методї ба даст меоваранд ва мустањќам 

мекунанд. 

Дар машғулиятҳои назариявии курси таълимї оид ба сотсиологияи 

варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш донишљўѐн донишњои методї 

ва назариявиро фаро мегиранд. 

Ба туфайли ташкили машѓулиятњои дар боло зикргардида дар 

соњаи сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш донишљўѐн 

маълумотро дар соњаи сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии 

маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш 

бомуваффаќият ба даст меоваранд, аммо на «чун дар љањиш» бо ифодаи 

зарифонаи В.П. Лукяненко, балки дар шароити махсус ташкилшудаи 

мусоид, ки њадди аксар ба принсипњои умумидидактикї ва ќоидањои 

тадриси маводи љанбаи амалию методї ва назариявидошта љавобгў 

мебошанд. Ба ѓайр аз нуктањои дар боло зикргардида чунин методи 

ташкили дарсњо имкон медињад, ки њалли масъалањои оид ба 

таъсиррасонии куллї, маљмўї ба љузъиѐти маънавї, аќлонию љисмонии 

шахсияти донишомўз фароњам оварда шавад. 

Дар ин њол бояд ќайд намуд, ки дар машѓулиятњои амалї, дар 

тафовут аз машғулиятҳои анъанавї бояд љузъи амалию методии он 

таќвия гардад. Дар ќаринаи мазкур супориши на он ќадар машѓул шудан 

ба машќњои љисмонї, амалисозии фаъолияти љисмонї дар шаклњои 
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гуногуни он (ки аксаран љанбаи фароѓатї, истироњатию солимгардонї 

доранд), балки кор дар болои мустањкамкунии мањоратњо ва донишњои 

методї ва назариявии самтгиришуда ба мањорати аз лињози методї 

дуруст ташкил кардан ва баргузор кардани тамоми раванди фаъолияти 

таълими њаракатї љойгоњи аввалро ишѓол мекунад. 

Мањз ба туфайли чунин равиш мумкин аст раванди таълимро ба 

таври њадди аксар мукаммал, ки метавонист њамкории миѐни омўзгор ва 

донишљўѐнро дар чорчўби раванди таълим дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї бештар самаранок таъмин мекард, 

имконпазир намояд. 

Љузъи таркибии муњтавоии машѓулиятњои дастурию методї ва 

љанбаи назариявидошта на аз тайѐрии варзишї ва њолати љисмонии 

донишљўѐн, на аз шароити иќлимии мањал ва ѓайра вобастагї доранд, ки 

инро њаматарафагї ва тааллуќ доштани онњо ба њамаи асоси муњтавоии 

фанни таълимии мазкур њатмї ва калидї тасдиќ менамояд [65,С.156-158.-

279]. 

Бо маќсади ноилшавии њадди аксари дараљаи сифати азхудкунии 

барномаи таълимии тарбияи љисмонї, мавзўњои ин гуна машѓулиятњо 

бояд якчанд дарсњоро дарбар гирифта, ба як дарс мањдуд набошад. Дар 

ин њол мавзўњои машѓулиятњо набояд дар њамаи марњилањои таълим, 

балки њамчунин њангоми гузаштан аз як синф ба синфи дигар такрор 

шаванд, ки он имкон медињад маводи дарсии гузашташуда мустањкам 

гардад ва муттасилии он дар љараѐни мураккабшавии тадриљї таъмин 

карда шавад. 

Дар донишљўён тарбия намудани мустаќилият дар фаъолияти 

њаракатї ва маърифатї 

Мустаќилият дар чорчўбаи раванди тањсилот марњилавї ташаккул 

меѐбад. Дар марњилаи якум мустаќилият танњо њамон ваќт падид меояд, 

ки иљро кардани фаъолияти ќаблан банаќшагирифташуда дар пеш 

бошад. Дар марњилаи дуюм донишомўзон мустаќилона фаъолияти 

њаракатї ва маърифатиро амалї намуда, дар ин њол аз болои кори 
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иљрокардаашон худназоратро иљро мекунанд. Марњилаи сеюм баѐнгари 

мањорати донишомўз на танњо аз болои фаъолияти худ назорат кардан 

аст, балки амалисозии банаќшагирии он њам мебошад. Марњилаи олї, 

чањоруми зуњури мустаќилият дар ташаббуси эљодии донишљўѐн ифода 

мегардад, ваќте ки њар яки онњо худаш њадафњояшро интихоб карда, 

роњњои ноилшавї ба онњоро пайдо мекунад ва дар ин њол фаъолияти 

бошууронаро иљро карда, минбаъд натиљањои онро тањлил мекунад. 

Дар сурати ташкили босифати низоми тањсилот дар соњаи варзиш 

ва ташкили фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш метавон муваффаќияти худтакомулии 

донишљўѐнро кафолат дод, пас дар онњо ташаккул ѐфтани мустаќилият 

дар фаъолияти њаракатї ва маърифатї вазифаи марказии раванди 

тањсилот мегардад. 

Новобаста аз вазъи саломатии донишомўз ѐ дараљаи истеъдодаш, ў 

бояд имкони зоњир намудани ќобилияти худро дар љараѐни фаъолияти 

мунтазами њаракатї ва маърифатї дошта бошад, ки онро омўзгор 

њамчун устоди кори худ ва мураббї тањти назорат бигирад. Мо чунин 

њисоб мекунем, ки муваффаќияти усули баррасишаванда ба дараљаи 

ќобили мулоњиза, ба сатњи ба донишљўѐн омўзондани мањоратњо ва 

донишњои истифодаи абзорњои сотсиологияи варзиш ва ташаккули 

фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар зиндагии њамарўза вобаста аст. Муњим он аст, ки 

дар ин њол онњо фаќат аз донишњо ѓанї нагарданд, балки ба туфайли он 

донишњо дар ин ѐ он намуди фаъолият комѐбињои шахсї да даст оварда 

тавонанд [105,С.190]. 

 Амалисозии бањодињии мунтазами объективии натиљањои 

фаъолияти таълимї 

 Њар гуна фаъолияте, ки аз тарафи донишомўзон дар љараѐни 

раванди тањсилот падид меояд, бояд объекти њатмии бањодињї аз тарафи 

омўзгор гардад. Бинобар ин, яке аз муњимтарин омилњои муваффаќияти 

раванди тањсилот ба вуљуд овардани низоми самаранок амалкунандаи 
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бањодињї ба донишомўзон мебошад, ки он шомили абзорњои 

њавасмандкунї барои аз тарафи донишомўз зоњир гардидани 

мустаќилият ва ташаббус дар фаъолияти њаракатї ва маърифатї на 

танњо дар љараѐни кори бевосита оид ба фанни мазкур, балки дар 

машѓулиятњои беруназсинфї њам мебошад. 

 Барои он ки «маќоми» машѓулиятњо оид ба сотсиологияи варзиш 

ва ташкили фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш баланд бардошта шавад, зарур аст, ки 

тадбирњои нигаронидашуда ба њадди аксари дастрасї ва кушода будани 

иттилоот барои њамаи иштироккунандагони раванди тањсилот дар бораи 

меъѐрњои бањодињї, оид ба мониторинги рушди љисмонї, омодагии 

љисмонї тавассути сомонањои мактабї, лавњањои иттилоотї, маърўзањо 

дар маљлисњои падару модарон, машваратњо ва ѓайра амалї карда 

шавад. 

 Тибќи вазифањои тањќиќоти мазкур, натиљањои фаъолияти 

донишомўзон дар љараѐни раванди тањсилот дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва ташкили фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш зарур аст, ки њам аз рўйи 

љамъбасти намоишдињии мањоратњо, донишњо ва малакањои амалии 

љанбаи назариявию методидошта ва иљро намудани меъѐрњо оид ба 

фаъолияти њаракатї ва њам аз рўйи натиљањои зуњуроти ташаббускорї, 

эљодиѐт, фаъолияти мустаќилона дар худомодашавии њаракатї ва 

маърифатї бањодињї гардад. Дар категорияи охирин унсурњое аз ќабили 

иштирок дар даќиќањои тарбияи љисмонї, варзиши пагоњирўзї, риояи 

рељаи рўз, мустаќилона тартибдињї ва тасњењ намудани барномаи 

такмили љисмонї дар њамкорї бо омўзгор, иштирок дар омодасозии 

чорабинињои тарбияи љисмонии оммавї ва тарбияи љисмонию 

солимгардонии мактабї ва ѓайра дохил мешаванд [114,С.111-117]. 

 Дар асоси бањодињии аз тарафи донишљўён азхудкунии донишњои 

махсус бояд меъёрњои зерин ќарор дошта бошанд 
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 Ќабл аз њама - мањорати донишљўѐн дар амалисозии назорати 

мустаќилона ва мушоњида аз болои њолати организми худ мебошад. 

 Боз як меъѐри муњим дараљаи дар донишомўз мулоњизаронии 

идроки иттилооти дар машѓулиятњо бадастовардашуда, мањорати онро 

ба хотир гирифтан ва дар амал иљро кардан мебошад. 

 Машѓулиятњои назариявии ташкилгардида ба мисли суњбат, 

мубоњиса метавонанд бо корбурди усулҳои эвристикї дар љараѐни иљрои 

вазифањои хонагї ѐ корњои эљодї, аз ќабили тањия намудани 

намоишномањои кўтоњ, буклетњо ѐ плакатњо, тартибдињии рељаи рўз, 

интихоби бозимашќњо ва бозињои серњаракати дараљањои муассирии 

гуногун ва ѓайра амалї карда шаванд. 

 Њангоми машѓулиятњои самтгирии дастурдињию методї бояд 

бањодињии мањорати донишомўзон оид ба дар амал истифода намудани 

иттилооти бадастомада роњандозї гардад. 

 Дар љараѐни машѓулиятњои амалї донишљўѐн бояд бањои 

омодагии худро барои истифодаи донишњои дарѐфткардаашон дар 

њолатњои ѓайримеъѐрї, њангоми њалли масъалањои дараљањои гуногуни 

мураккабї, мањорати идроки њар як амали љанбаи њаракатидоштаро 

дарѐфт намоянд. Дар ин њол ошкор намудани ќобилияти донишомўз ба 

худбањодињї, ба мањорати ошкорсозии иштибоњњои худ ва ѐфтани 

роњњои ислоњи онњо хеле муњим аст. Њамчунин бањодињии ќобилияти 

донишомўз ба худбањодињии њолати љисмонии худ дар љараѐни аз тарафи 

ў иљро гардидани машќњои љисмонї, супоришњои хонагї, ба зоњир 

намудани мустаќилият, эљодкорї ва ташаббус дар раванди фаъолияти 

њаракатї ва ѓайра аз ањаммият бархўрдор мебошад. 

 Меъѐрњои бањодињии рушди сифатњои љисмонї набояд 

натиљањои мутлаќ, балки нишондињандањои инфиродии афзоиши онњо 

њангоми иљрои санљишњои (тестњо) махсус бошанд. 

 Амалисозии санљиши шароити љисмонии донишомўзро бояд бо 

идомаи коркарди меъѐрњое идома дод, ки муайян кардани дараљањои 

баланд, миѐна ва пасти омодагї, инчунин нишондињандањои 
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миѐнгиншудаи инфиродї ва гурўњї, ки вижагињои њар як 

донишомўзроба инобат мегирифт, имконпазир созад. Худбањодињии 

донишомўз дар ќобилияти ин ѐ он фаъолиятро идрок кардани ў наќши 

муњим дорад. 

 Фарњанги доиратулмаорифи педагогї мафњуми «худбањодињї» -

ро њамчун «худшиносии тавсифкунандаи бањодињии ќобилиятњо, 

рафторњо, сифатњои ахлоќии худї, идрок кардани худ њамчун шахсият, 

ки танзимгари муњими рафтори инсон аст» тафсир намудааст. 

 Зарур аст, ки донишомўзон тањти назорати бевосита ва роњбарии 

омўзгор мустаќилона пайгирї намудани динамикаи њолати љисмонии 

худро дар љараѐни иљрои машќњои санљишї дар ваќти машғулиятҳои 

сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш, инчунин дар 

ваќти иљрои вазифањои хонагї биѐмўзанд. Таъмин намудани 

пайдарпайии мунтазам дар љараѐни амалисозии раванди мазкур муњим 

аст. Љамъбасти фаъолияти мустаќилонаи донишомўзонро метавон дар 

намуди љадвалњо, ангорањо ва намудорњо метавон тањлил ва инъикос 

намуд. 

 Шароити педагогие, ки мо дар боло ба сифати љузъи калидии 

низоми педагогї муаррифї намудем, инъикоси умумитарин талаботи 

пешнињодшаванда ба ташкили раванди тањсилот дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш мебошад. Онњо ба дараљањои 

муайян дар њамаи љузъиѐти муњтаво ва сохтори амсилаи аз тарафи 

муаллиф  пешнињодгардида, ки маќсади он мусоидат ба амалисозии 

муваффаќонаи шароити педагогии тањиягардида дар љараѐни тањќиќоти 

мазкур инъикос ѐфтааст ва он имкон медињад, то ки воситањои 

сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї бо 

самаранокии њадди аксар дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш ба кор бурда шавад. 
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Хулосаи боби якум 

 

1. Бисѐр муњаќќиќон њолати буњронии варзишро дар 

Тољикистони кунунї иброз намуда, дар миѐни аломатњои асосии он 

дуршавї аз принсипњои инсонгароиро таъкид мекунанд, ваќте ки 

саломатии инсон њамчун арзиши асосии машѓул шудан ба варзиш бо 

талоши ба њар ќимате ноил шудан ба натиљаи дилхоњ иваз мешавад. 

              Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш омилњоеро тањќиќ 

менамояд, ки бояд ба андозаи пурра љанбаи оммавии њаракати 

варзишию тарбияи љисмониро таъмин намоянд. Сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар тафовут аз сотсиологияи умумї иборат аз фанни 

амалї буда, чунин вазифањои муњимтаринро аз ќабили ташкилию амалї, 

назариявию маърифатї ва љањоншиносї иљро мекунад. 

                 2. Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар замони њозира 

ба баргузории тањќиќоти сершумор, ки ба омўзиши амалкард ва рушди 

соњаи мавриди баррасии мо, таъсири варзиш ва тарбияи љисмонї дар 

ташаккули фард, муайянкунии меъѐрњои рушди тарбияи љисмонї дар 

инсон таваљљуњи калон медињад. Наќши ин кор дар ба даст овардани 

маълумоти сотсиологї хеле муњим аст. Дар ин тањќиќот методњои дар 

илми сотсиология коркардшуда аз ќабили мушоњида, тањлили њуљљатњо, 

пурсишњои шафоњї ѐ хаттї истифода мешаванд. 

  Маќсади фанни илмии «Сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї» дар омўзиши ин падидањои иљтимої ва истифодаи натиљањои 

он барои пешгўйии рушди онњо ва ќабули ќарорњои идоракунии 

дахлдори ба такмили соњаи мазкур нигаронидашуда ва њамгироии 

фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї дар зиндагии њамарўзаи њар як 

инсон мебошад. 

    Танзим намудани тадриси фанни «Сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї» бояд тавре амалї гардад, ки донишљўѐн тасаввури 

томро дар бораи наќши иљтимоии фаъолияти варзишию тарбияи 
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љисмонї, љойгоњи онњо дар чорчўбаи механизми умумии низоми 

иљтимої њосил намоянд. 

    3. Барномањои педагогии муосирро тањлил намуда, метавон 

самтгирии возењи онњоро барои дар насли љавон ташаккул додани 

шахсияти тарбияи љисмонї ќайд намуд ва ба њамин тартиб, афзалияти 

усули фалсафию фарњангшиносиро нисбат ба раванди ташаккули 

фаъолнокии маърифатї дар машғулиятҳои тарбияи љисмонї ва варзиш 

тасдиќ намуд. 

  Шароити педагогие, ки муаллиф дар тањќиќот пешнињод 

намудааст, ба сифати љузъи калидии низоми педагогї, инъикоси 

умумитарин талаботи ба ташкили раванди тањсилот пешнињодшаванда 

дар соњаи сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии  маърифатї 

дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш ба њисоб 

меравад. Онњо ба дараљањои гуногун дар њамаи ќисмњои таркибии 

муњтаво ва сохтори амсилаи пешнињоднамудаи муаллиф, ки њадафи он 

мусоидат ба амалисозии муваффаќонаи шароити педагогии дар љараѐни 

тањќиќоти мазкур коркардшуда мебошад, инъикос намуда, бо 

самаранокии њадди аксар ба кор бурдани воситањои сотсиологияи 

варзиш  ва ташаккули фаъолнокии  маърифатї дар машғулиятҳои 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзишро имконпазир месозад. 
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БОБИ 2. САМАРАНОКИИ КОРЊОИ ТАЉРИБАВЇ-ОЗМОИШЇ 

ОИДИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛНОКИИ МАЪРИФАТИИ 

ДОНИШЉЎЁН ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ СОТСИОЛОГИЯИ 

ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ  

2.1  Таъмини омодагии омўзгор ба ташаккули фаъолнокии 

маърифатии донишљўѐн дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї 

ва варзиш 

 

Барои он ки шароити педагогии дар љараѐни тањќиќот 

ошкоргардидаро дар амал татбиќ намоем, зарур аст, ки усулҳои комилан 

дигаргуна (аз анъанавї тафовутдошта) нисбат ба ташкили раванди 

таълимии дар љузъиѐти муњтавої ва сохтории амсилаи озмоишӣ 

инъикосѐфтаро дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонии 

низоми тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон ба кор барем. 

Амсилаи таљрибавиро дар намуди инъикоси ангоравии љузъи 

муњтавоии ташаккули фаъолияти маърифатии шахс, ки дар намуди  панљ 

марњилањои ба њам пайваста дар муттасилии сохтории он: маќсадї, 

ташкилї, технологї, муњтавої ва натиљавию бањодињї пешнињод 

шудааст, баррасї намудан мувофиќи маќсад мебошад [7,С.286]. 

Дараљаи самаранокии амсилаи кори тањќиќотї аз рўйи дараљаи 

љамъбастии фаъолнокии  маърифатї аз љумла љузъиѐти гуногуни он (дар 

марњилаи натиљавию бањодињї) муайян карда мешавад. 

Аз тарафи шахс зоњиршавии ин ѐ он фаъолият дараљаи рушди ўро 

тавсиф менамояд. Натиљаи калидии амалишавии амсилаи педагогии 

пешнињоднамудаи мо комѐбии дараљаи баланди фаъолияти маърифатии 

донишљўѐни низоми тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон аз рўйи 

ихтисоси сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї мебошад, ки дар 

мустаќилияти њаракатї ва маърифатї ифода мегардад. 

Асоснокї ва тањлили моњияти љузъи таркибии муњтавоии амсилаи 

пешнињодгардидаро бо якчанд мулоњизањои љанбаи умумидошта 

меоварем. 
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Тавре ки дида мешавад, амсилаи тањиянамудаи мо танњо бо 

љузъиѐти асосї бидуни баррасии муфассали сохтори он пешнињод 

шудааст. Дар ин њол, мо намуди муфассали сохторишуда бо тавсифи 

мухтасари муњимтарин љузъиѐти онро ба хонанда дар поѐн ошно хоњем 

намуд. Њангоми интихоби чунин усули пешнињоди амсилаи педагогии аз 

тарафи мо тањияшуда њолатњои зеринро ба назар гирифтем. 

Дар ќаринаи тањќиќоти худ мо пешнињод менамоем, ки амсилаи 

педагогї њамчун тасаввури ангоравии робитањои мутаќобила ва сохтори 

љузъњои таркиби он баррасї шавад, ба туфайли њамкорињои муназзами 

онњо дар чорчўбаи раванди педагогї хосиятњои нави њамгирої ташаккул 

меѐбанд, ки он њадафи бунѐди амсилаи (низоми) мазкур мебошад ва бо 

ѐрии онњо њаллу фасли масъалањои педагогї ба дараљањои баландтари 

сифатї муяссар хоњад гардид. 

Дар зимн, њатто мукаммалтарин  ангорањо ва амсилањоро њам бе 

айбу нуќсон наметавон гуфт. Моњияти муњтавоии љузъњои таркибии 

низомнокии педагогї бо тамоми пуррагии худ наметавонад бо 

воситањои ангоравии абзорї инъикос ѐфта бошад. Хусусан, ки тасвири 

ангоравии њамаи робитањои мутаќобилаи нодир ва тобишњоеро, ки ба 

падид омадани тавсифномањои нави низом вобаста мебошанд ва пурра 

муайянкунандаи амалкарди нави баландтар ва дараљаи сифатии он 

мебошад [18,С.296]. 

Маќсади амсилаи ангоравї тасаввури фањмотар ва аѐнии ин ѐ он 

падида мебошад, ки имкон медињад он осонтар арзѐбї ва мулоњиза карда 

шавад. Агар чунин маќсад њосил шуда бошад, он гоњ амсила вазифаи 

худро сарфи назар аз баъзе носањењињо, иштибоњњои ба он хосбуда ва 

дигар аломатњои хоси табиати номукаммали он иљро кардааст. 

Аммо гунаи хеле бадтар он њолате мебошад, ки амсила ѐ ангораи 

ин ѐ он падида ѐ раванд на танњо ба идроки бењтари он мусоидат 

намекунад, балки  маърифат, мулоњиза ва дарки моњияти онњоро душвор 

мегардонад. Дар баъзе њолатњо ин мањз дар натиљаи он бавуќуъ меояд, 

ки муаллифи амсила саъй менамояд, ки онро њадди аксар муфассал ва аз 



83 
 

 

лињози муњтаво пурѓунљоиш бикунад. Бисѐр амсилањои мављуда мањз 

њамин нуќсонро доранд. Мо чунин равишро яќинан, мутлаќо бидуни 

дурнамо ва ѓайримаќсаднок мешуморем, чунки пайомади он сарбории аз 

њад зиѐди иттилоотї ва саршории амсила хоњад гардид, ки дар натиља 

моњияти асосии падидаи пешнињодшаванда ва тасаввури тому пурра дар 

бораи он аз миѐн мераванд. Мушкилї, сирфан, дар ѓунљоиши муњтавої, 

амиќї ва гуногуншаклии сохтории љузъиѐти низомнокии педагогї 

мебошад, ки дар шароити мањдуд, њатто дар мукаммалтарин ангорањо 

умуман ба таври муфассал ифада намудан имконнопазир аст [19,С.22-24]. 

Бо маќсади бартараф намудани мушкилоти дар боло зикргардида 

ва њифз намудани чамъи амсилаи ба таваљљуњи хонанда 

пешнињодшаванда, мо ба тавсифи муфассали сохтор ва љузъи муњтавоии 

он ба шакли љадвал иќдом намудем. 

Таркиби љузъи муњтавої аз љумлаи љузъиѐти калидии ташаккули 

фаъолнокии  маърифатї дар соњаи омўзиши сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов мебошад. 

I. МАРЊИЛАИ МАЌСАДНОК 

Дар марњилаи мазкур муњтаво, сохтор ва маќсади раванди ба 

ташаккули фаъолнокии  маърифатї самтгиришуда дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Љумњурии Тољикистон 

муайян карда мешавад. Ин раванд ба љамъбасти тањлили ченакњои 

аввалияи тавсифкунандаи дараљаи ташаккулѐфтагии љузъњои он, 

инчунин пешгўйии такмили имконпазири онњо дар љараѐни омўзиши 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов асос ѐфтааст. 

II. МАРЊИЛАИ ТАШКИЛЇ 

Дар чорчўбаи марњилаи мазкур шароити ташкилї, равишњо ва 

шаклњои амалисозии фаъолияти тањсилот муайян карда мешаванд ва 

онњо имкон медињанд, ки муњтавои амсила бо самаранокии њадди аксар 
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ва бомуваффаќият вазифањои њар як марњилаи људошудаи ташаккули 

фаъолияти љанбаи маърифатидоштаро иљро намояд. 

Шаклњоро мо њамчун ташаккули чунин шароити педагогї баррасї 

менамоем, ки амалкарди бомуваффаќияти машѓулиятњои дарсї ва берун 

аз дарсї, њамчунин таносуби муносиби онњоро њангоми омўзиши 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов таъмин менамоянд. 

Равишњо: 

-Шахсан - самтгиришуда, раванди такмилѐбии донишљўѐнро бо 

дарназардошти тавсифномањои љисмонии инфиродии њар яки онњо, 

њолати саломатї ва омодагии њаракатии онњо дар назар дорад. 

- Низомнокию фаъолиятї - барои донишљўѐн фароњамоварии 

чунин шароитро дар назар дорад, ки дар он шароит онњо метавонанд 

мустаќилияти њадди аксарро дар фаъолияти љанбаи њаракатї ва 

маърифатидошта зоњир намуда, ба раванди худомўзї љалб карда 

шаванд. 

- Аксиологї, ки ба ташаккули муносибати арзишї нисбат ба 

масъалањои саломатии худ мусоидат мекунад. 

Шароити ташкилї: 

- ба вуљуд овардани шароити ташкилї, ки татбиќи самараноки 

усулҳои шахсан самтгиришуда, низомнокию фаъолиятї ва аксиологиро 

имконпазир менамояд; 

-  шароити зарурї барои фаъолияти маърифатии бомуваффаќиятро 

њангоми таълими сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар 

чорчўбаи раванди умумитањсилотї дар Љумњурии Тољикистон таъмин 

мекунад; 

- босамартарин шаклњо ва намудњоро барои ташаккули 

бомуваффаќияти фаъолнокии  маърифатї ва таносуби муносиби миѐни 

шаклњои таълими дарсї ва берун аз дарсии сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї муайян карда мешавад; 
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- машѓулиятњо оид ба омўхтани сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмониро дар мисоли барномањои бомуваффаќияттарини муосир дар 

соњаи мазкур ташкил намудан; 

- ба барномаи кории оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї, њамчунин наќшаи таълимї њадди аќал се соат дар як њафта 

барои омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї људо намудан; 

-  имконияти пурарзиш њаллу фасл намудани масъалањои 

умумитањсилотї дар љараѐни таълими сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмониро бо роњи ташаккули шароит барои баргузории машѓулиятњои 

дастурдињию методї ва назариявї таъмин намудан; 

- фаъолияти мунтазами беруназдарсии љанбаи варзиш ва тарбияи 

љисмонидоштаро ташкил намудан; 

- њамгироии шаклњои  беруназдарсї ва дарсии сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмониро дар Донишкадаи тарбияи љисмонии 

Тољикистон ба номи С. Рањимов татбиќ намудан; 

-њадди аќали зарурии заминаи моддию техникї барои таълими 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмониро таъмин кардан; 

- мониторинги (назорати) даќиќи њузур доштани 

таълимгирандагонро дар машѓулиятњои таълимии сотсиологияи варзиш 

ва тарбияи љисмонї, њамчунин љалб шудани донишљўѐнро дар шаклњои 

беруназдарсии фаъолнокии  маърифатї ташкил намудан. 

III. МАРЊИЛАИ МУЊТАВОЇ 

Дар ин марњила воситањо ва методњои таълим муайян карда 

мешаванд, њамчунин љузъи таркибии муњтавоии маводи таълимї 

мутобиќи принсипи калидии омўзиши дар љараѐни раванди таълим ба 

таври муназзам ва маљмўии бо якдигар зич вобастабуда ва 

самтгиришуда ба фаъолияти љанбаи њаракатї ва маърифатидошта 

њамчун љузъиѐти рушди шахсиятии якдигарро пурракунанда ба кор 

бурда мешавад. 

Воситањои таълим: 
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-  намудњои фаъолияти њаракатии пешбинигардида дар чорчўбаи 

барномаи таълимї, ки ба эљодиѐт, зуњуроти раѓбати кунљковона њадди 

аксар мусоидат мекунад; 

-  маводи дидактикї ва таълимї (вараќа-супоришњо, ки дар онњо 

дастурдињии даќиќи амалњои эњтимолї вуљуд надорад ва ин имкон 

медињад, ки малакањои љустуљўи мустаќилона, мулоњизаронї ва идроки 

маводи таълимї бидуни ѐрии педагог коркард карда шавад); 

- истифодаи унсурњои бозињои мардумї ва шаклњои муосири 

машќњои љисмонї ва ѓайра); 

- иљро намудани машќњои самтгиришудаи умумиинкишофї, 

тасњењкунанда, махсусрушддињанда ва профилактикї; 

- истифодаи  воситањои ахбори омма, захирањои интернетї бо 

маќсади њаллу фасли супоришњои таълимии њаракатї ва маърифатї; 

- истифодаи љузъи иттилоотии таркиби муњтавоии фанни таълимии 

«Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» яке аз воситањои калидии 

педагогї  ба шумор меравад; 

- истифодаи воситањои техникии таълим (ВТТ) бо маќсади иљрои 

супоришњои љанбаи таълимидошта. 

IV. МАРЊИЛАИ ТЕХНОЛОГЇ 

Таъсиррасонии педагогї ба раванди ташаккули фаъолияти љанбаи 

маърифатидошта дар сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар 

Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов. 

Бахши I «Фаъолияти  тарбияи љисмонию солимгардонї» 

Силсилаи дарсњо аз рўйи мавзўњои зерин: оид ба гимнастикаи 

пагоњирўзї, њамчун нахустин иќдом ба тарзи зиндагии солим; оид ба 

таъсири гимнастикаи пагоњирўзї ба ҷисми мо; дар бораи он, ки чи гуна 

маљмўаи машќњоро барои гимнастикаи пагоњирўзї дуруст интихоб 

намуд; дар бораи пайдарпайии машќњои гимнастикаи пагоњирўзї ва 

ѓайра. 

Бахши II «Фаъолияти тарбияи љисмонии оммавї» 
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Дарсњо аз рўйи мавзуъњои зерин: дар бораи Бозињои олимпї;, оид 

ба намудњои муосири варзиш; дар бораи намудњои инфиродї ва 

даставии варзиш; оид ба таљњизот ва асбобњои муосири варзиш; дар 

бораи бозињои серњаракат, аз љумла бозињои мардумї; оид ба воситањои 

ѓайристандартии варзиш ва ѓайра. 

Маљмўаи намунавии вазифањои хонагї: тавсиф намудани намудњои 

нави варзиш; огањї ѐфтан аз далелњои аљиби (љолиби) таърихи 

олимпиадањо ва дар бораи онњо наќл кардан; дар бораи ин ѐ он рўйдоди 

варзишии њафта, дар бораи варзишгар, оид ба намудњои љолиби варзиш 

омода намудани гузориш; тартиб додани маљмўаи худии машќњои 

пагоњирўзї ва ѓайра. 

V. МАРЊИЛАИ БАЊОДИЊИЮ НАТИЉАВЇ 

Дар чањорчўбаи марњилаи мазкур самаранокї њамчун шароити 

педагогї,  ба монанди худи амсилаи озмоишӣ тавассути арзѐбии дараљаи 

ташаккулѐфтагии љузъњои таркибии калидии љанбаи маърифатидошта 

муайян карда мешавад. 

Љузъи таркибии маърифатї: дараљаи шуурнокї, идрок ва 

азхудкунии маводи таълимї оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. 

Рањимов, њамчунин саъю кўшиши донишљўѐнро барои амиќ сохтани 

донишњои мазкур, тавсеаи раванди худшиносї љињати такмили 

минбаъдаи худ муайян мекунад. 

Љузъи таркибии њавасмандию арзишї: талош ва мароќи 

донишљўѐнро ба фаъолиятњои тарбияи љисмонию варзиш ва љанбаи 

маърифатидошта (дастурњои арзишї, њавасмандињо, ниѐзмандињо) 

тавсиф менамояд. 

Љузъи таркибии фаъолиятию амалї: дараљаи мањорати  

донишљўѐнро дар љињати  истифодаи  низоми донишњо дар фаъолияти 

мустаќилона бо маќсади иљрои вазифањои њаракатї ва маърифатї, пайдо 

кардани тарзу услубњои муносиби њаллу фасли онњо, ки ба туфайли онњо 
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дар навбати худ, гирифтани такони иловагї ба такмили иљтимої, эљодї 

ва аќлонї тавсиф менамояд. 

Меъѐрњои дараљаи ташаккулѐфтагии љузъњои таркибї: 

- ниѐзмандї ба фаъолияти љанбаи њаракатидошта; 

- њавасмандї барои бадастоварї ва такмили донишњо дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов; 

- ниѐзмандї ба маърифат; 

- ниѐзмандї ба худомўзї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Љумњурии Тољикистон; 

- ниѐзмандї дар фанни таълимии «Сотсиологияи тарбияи љисмонї 

ва варзиш»; 

- њавасмандињои иштирок кардан дар машѓулиятњои сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї, инчунин муносибат оид ба онњо; 

- азхудкунии мањоратњо ва донишњои дастурию методї ва 

назариявї оид ба фанни «Сотсиологияи  тарбияи љисмонї ва варзиш». 

Дараљањои ташаккулѐфтагии фаъолияти маърифатї: 

1.Баланд: 

а) фаъолияте, ки бошуурона барои бадастоварии донишњои махсус 

бо маќсади муайянкунии методњо ва воситањои муносиби ташкили 

машѓулиятњои мустаќилонаи тарбияи љисмонї самтгирї шудааст; 

б) шаклњои эљодкоронаи дар фаъолияти амалии њамарўза ба кор 

бурдани малакањо ва донишњо; 

в) иштироки фаъолона ва мунтазам дар фаъолиятњо оид ба 

ташкили чорабинињои варзишию тарбияи љисмонї. 

Мустаќилият дар фаъолиятњои њаракатї ва маърифатї бо маќсади 

худтакмилдињии шахсї 

2. Миѐна 

а)  мароќ зоњир намудан ба донишњое, ки дар љараѐни раванди 

таълимї ба миѐн омада ва бо талош ба иљрои босифати супоришњои 

таълимї бо маќсади дарѐфт намудани бањои хуб мањдуд мешавад; 
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б) мавќеи бошуурона нисбат ба ањамият ва наќши дониш дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Љумњурии Тољикистон; 

в) фаъолият оид ба ташкил намудани чорабинињои варзишию 

тарбияи љисмонии љанбаи давраидошта. 

Зоњир намудани фаъолиятњои љанбаи њаракатї ва маърифатидошта 

барои ба даст овардани бањоњои мусбат 

3.Паст: 

а) тасаввуроти  ќисматшуда ва нопурра дар бораи љузъи таркибии 

муњтавоии барномаи таълимї оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї, оид ба ањамият ва наќши фаъолияти мустаќилонаи љисмонї 

дар зиндагии одамони муосир; 

б) набудани њељ гуна раѓбат ба бахшњои амалию методї ва 

назариявии љузъи таркибии муњтавоии тањсилоти олї дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї; 

в) фаъолияти њаракатї дар заминаи ташаккулѐфтагии пасти 

ниѐзмандї ба донишњои махсус падид меояд; 

г) аломатњои худканорагирї аз фаъолияти самти варзишию 

тарбияи љисмонї. 

Сохтори  фаъолнокии  маърифатї дар соњаи  сотсиологияи варзиш 

ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимовро, ки мо дар љараѐни тањлили адабиѐти самти махсус 

муайян намудем, метавонад дар намуди љузъњои таркибии 

низомофарандаи алоњида (фаъолиятию амалї, маърифатї, арзишию 

ангезавї) пешнињод гардад, ки дар онњо хосиятњова сифатњои калидии 

шахсии донишљўѐн љамъбаст карда шудаанд [51,С.19]. 

Ба туфайли таъсиррасонии педагогї дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии 

Тољикистон ба номи С. Рањимов дар донишљўѐн мустањкамшавии 

арзишњои тарзи њаѐти солим ба вуќуъ омада, њавасмандї ба фаъолияти 

мунтазами љисмонї, ниѐзмандї ба машќњои љисмонї падидор хоњад 

гардид. 
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Муносибати мусбат ба машќу тамринњои љисмонї ва тасаввури 

дуруст дар бораи наќши фаъолияти њаракатї дар зиндагии инсон иборат 

аз омилњои њамдигарпуркунанда ва бо њам алоќаманд мебошанд, ки 

ѓайриимкон будани рушди якеро бидуни мављудияти дигар вобаста 

месозанд. Тавассути шуурнокї мароќ ба фаъолияти муассири варзишию 

тарбияи љисмонї, муносибати мусбат ба тарзи зиндагии солим ташаккул 

меѐбад. 

Дар ин љо дараљаи ташаккулѐфтагии фаъолияти љанбаи 

маърифатидошта, дар навбати аввал, ба дараљаи устувории раѓбати 

донишљўѐн нисбат ба машѓулиятњои машќњои љисмонї, њавасмандї, 

ниѐзмандї ва усули бошуурона ба фаъолиятњои њаракатї ва маърифатї  

вобастагї дорад [73,С.19] 

Мо чунин мешуморем, ки дараљаи баланди мустаќилияти 

донишљўѐн дар фаъолияти фикрї, фаъолиятњои њаракатї ва маърифатї 

муњимтарин нишондињандаи њамгирогардидаи дараљаи баланди 

ташшаккулѐфтагии фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар низоми тањсилоти олии 

Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Ќобили ќайд аст, дар шароите, ки сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї фаќат њамчун яке аз абзорњои афзоиши фаъолияти њаракатї 

бидуни дарназардошти инкишофи маънавї ва аќлонї баррасї мегардад, 

самаранокии ташаккули онро ба таври назаррас мањдуд менамояд. Мо 

чунин њисоб мекунем, ки мањз бо њамин сабаб дар муддати чандин сол 

њаллу фасли маљмўаи томи мушкилот дар соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов муяссар намегардад. 

Дар миѐни мушкилоти мазкур инњо калидї мебошанд: набудани 

малакањои корбурди мустаќилонаи абзорњои сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар зиндагии њамарўза, самтгири ѓайрикофии 

њавасмандию арзишї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї дар Љумњурии Тољикистон, дараљаи пасти ташаккулѐфтагии 
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ниѐзмандињо ба машѓулияти мунтазам ба варзиш ва тарбияи љисмонї ва 

ѓайра [59, С.73], [58,С.66-70], [76,С.53-57], [107,С.11-125]. 

Бинобар ин, яке аз омилњои калидии ташаккули фаъолияти љанбаи 

маърифатидошта бо ѐрии сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

коркард ва корбурди амсилаи педагогї аст, ки вижагии бунѐди онро дар 

љараѐни таълим дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи 

С. Рањимов бо риояи принсипи њамгироии љузъњои таркибии њаракатї ва 

аќлонии сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї инъикос менамояд. 

Шакли машѓулиятњои дарсї. Ќаблан мо нишон дода будем, ки ба 

сифати яке аз шароити калидии амалисозии самараноки амсилаи  

озмоишӣ бояд истифодаи њадди аксар пурраи љузъи иттилоотии фанни 

таълимии «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш», тадриси 

њаматарафаи фанњои махсусро дар соњаи мазкур дар низоми тањсилоти 

олии Љумњурии Тољикистон баррасї намуд. 

Вижагињои умумипедагогии баргузории машғулиятҳои таљрибавии 

сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш 

Ќисми муќаддимавии машѓулиятњо барои дар донишљўѐн баланд 

бардоштани њавасмандї ба фаъолияти ояндаи љанбаи маърифатидошта 

дорои њадафгузории муштарак дар намуди матрањсозии вазифаи 

таълимї тавассути саволњои роњнамо (проблемавї) мебошад. 

Омўзгор таваљљуњи донишљўѐнро ба ањаммияти иљтимоии 

фаъолияте, ки онњо анљом медињанд, љалб намуда, дар ин њол кўшишњои 

маърифатии онњоро ташаккул медињад ва њамин тавр заминаи отифавии 

машѓулиятро афзоиш медињад. 

Дар ќисмати хотимавии машѓулиятњо шароити бунѐдгардида ба 

донишљўѐн барои вокуниш ба онњо имкон медињад, ки мавќеи 

шуурнокро нисбат ба арзиши амалии иттилооти аз тарафи онњо ба 

дасовардашуда ишѓол намоянд. Барои њавасмандкунии вокунишњои 

инфиродии донишљўѐн метавон саволњоеро дод, ки ба намунањои дар 

поѐн овардашуда шабоњат доранд: 
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- сиришти аќидаи маъмулгардида дар бораи он, ки машѓулиятњои 

машќњои љисмонї маънои гузарондани тарзи зиндагии солимро дорад, 

чи гуна аст? 

- эътиќоди шумо ба чи асос ѐфтааст, ки гимнастикаи пагоњирўзї 

ќадами нахустин ба тарзи зиндагии солим мебошад? 

- ба организми инсон машќњои мунтазами љисмонї чи гуна таъсир 

мерасонанд? 

Ба вокунишњо метавонанд бозињои гуногуни махсусан аз тарафи 

педагогњо ва психологњо коркардшуда барои низоми тањсилоти олї 

мусоидат намоянд. 

Методњои таълим. Мо методњои таълимро њамчун интиќоли 

усулњои ба даст овардани  донишњо ва худи донишњо дар љараѐни 

раванди тањсилот баррасї менамоем. Бо маќсади ноилшавї ба њадафњои 

тањќиќоти мазкур мо аз як силсила методњои таълим истифода ба амал 

овардем. 

Кейс - стади. Дар чорчўбаи ин метод донишљўѐн масъалањои 

таълимии маърифатиро њаллу фасл менамоянд. Вазифањои љанбаи 

таълимидошта дар асоси љузъи таркибии муњтавоии фаъолнокии  

маърифатї ќарор дошта ва иборат аз супориши омўзгор ба донишљўѐн 

љињати иљро намудани ин ѐ он амали таълимї мебошад. 

Чунин вазифањо метавонанд њам озод бошанд ва њам ба дараљаи 

гуногун дастуришуда бошанд [30,С.178]. 

Вазифаи маърифатї вазифаи таълимие мебошад, ки љустуљўи 

мањоратњо ва донишњоро дар назар дорад, њамчунон истифодаи 

фаъолонаро дар раванди таълими исботњо, робитањо ва муносибатњо 

њавасманд менамояд. Вазифањои маърифатии таълимї бо он тавсиф 

мегарданд, ки барои њалли онњо бояд на ангорањо ва намунањои 

омодаро, балки баракс, роњњои нави ѓайристандартии њалли онњоро 

љустуљў мебояд кард [114,С.111-117]. Вазифањои маърифатї бештар 

љанбаи мушкилотї доранд. Дарвоќеъ, донишњоро дар шакли омода 

омўхтан хеле душвор аст. Ягона роњи дурусти ба даст овардани малакањо 
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ва мањоратњо - ин љалб намудани донишљўѐн дар фаъолияти љанбаи 

маърифатидошта, ки иљрои вазифањои таълимї ва њалли масъалањои 

љанбаи маърифатидоштаро дар назар дорад [116,С.37]. 

Эвристикї.  Эвристика (аз вожаи лотинии «мекушоям», «меѐбам») 

аз тарафи мо њамчун маљмўи методњо ва усулњое баррасї мешаванд, ки 

имкон медињанд, бо њадди аксари самаранокї њам вазифањои амалї ва 

њамвазифањои љанбаи маърифатидошта њаллу фасл гарданд. Методњои 

эвристикии таълим аз тарафи донишљўѐн иљро карда шудани як силсила 

дастуроти омўзгорро дар назар дорад, ки љанбаи эвристикї доранд. 

Барои иљро намудани онњо талаб мекунанд, ки умумитарин стратегияњои 

тафаккур зоњир карда шавад, ки он дараљаи самаранокии њалли ин ѐ он 

проблема ѐ масъаларо ба таври назаррас баланд мебардорад. Услубњои 

таълими эврестикї аз донишљўѐн мањорати исрори нуќтаи назари худро 

њангоми њаллу фасли мушкилотњо, омода будан барои ба зиммаи худ 

гирифтани масъулияти амалњои худ ва бо исботу далел овардан исрори 

дурустии онњоро талаб менамоянд. 

Воситањои мултимедиявї. Афзудани наќши технологияњои 

мултимедийї дар њаѐти њамарўза пањншавии онњоро ба раванди таълиму 

тарбия њам фароњам овард. Ба туфайли онњо раванди тањсилот 

метавонад бештар босамар ва босифат ташкил ѐфта, мукаммалтар, 

љолибтар ва фањмотар гардад. Чун ќоида, мо дар тањќиќоти худ 

воситањои мултимедийии таълимро дар соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов дар љараѐни машѓулиятњои дастурию методї ва 

назариявї њангоми ба донишљўѐн намоиш додани видеосужетњо, 

муаррифињо, њамчунин дар рафти чорабинињои варзишии оммавї ва 

тарбияи љисмонию солимгардонї мавриди истифода ќарор додем. 

Методњои фаъол. Тибќи методњои мазкур њавасмандкунии 

фаъолияти маърифатии донишљўѐн дар љараѐни омўзиши фанни 

«Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» амалї карда мешавад. Дар 

рафти таљриба мо чунин абзорњои њавасмандкуниро ба кор бурдем: 
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- вараќањои таълимї бо супоришњои озод бидуни дастурдињии 

даќиќ. Донишљўѐн усулњои худии иљрои супоришњоро пешнињод 

мекунанд; 

- омўзгор донишљўѐнро барои љустуљўи методњои ѓайриќолабии 

њалли супоришњои маъмулии љанбаи таълимидошта њавасманд 

менамояд; 

- дар гурўњ шароити мусоидаткунанда ба донишљўѐн барои 

чустуљўи шаклњои нави рафтори фарќкунанда аз шаклњои анъанавї, 

масалан: саломдињї, ба гурўњњо људо кардан аз рўйи ин ѐ он нишонањо, 

роњгардї ва давидан, машќњои сафорої, таѓйир додани љараѐни 

маъмулии машѓулиятњои таълимї фароњам оварда мешавад. 

То имрўз шаклњои фаъоли таълим дар баробари шаклњои 

интерактивї дар асоси технологияњои педагогї ќарор дошта, ба 

категорияи инноватсияњо мансуб мебошанд [111,С.548]. 

Методњои худтањлилї ва тањлилї. Яке аз методњои калидиест, ки 

ба туфайли он донишљўѐн имкон доранд ба воситаи тањлили њам 

фаъолияти худ ва њам фаъолияти њамсолон бошуурона фаъолияти 

љанбаи њаракатї ва маърифатидоштаи худро амалї намоянд. 

Методњои худназоратї ва назоратї. Ташкили босифати раванди 

таълим фароњамоварии шароити зарурї барои дар донишљўѐн талќин 

намудани малакањои худназорат аз болои фаъолияте, ки онњо амалї 

мекунанд, махсусан њангоми таълими сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї дар муассисањои низоми тањсилоти олї муњим аст, зеро 

бесалоњият истифода намудани абзорњои сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї бо љойи манфиати чашмдоштї метавонад ба 

саломатии инсон зарар расонад. 

Методњои интерактивии таълим ба ташкили муоширати 

эљодкоронаи байни иштирокчиѐни раванди таълим асос ѐфтаанд. Дар 

зимн миѐни донишљўѐн ва омўзгор, њамчунин дар байни худи донишљўѐн 

муколама ѐ дигар њамкорї (бањсу мунозира дар шакли бозї, бозињои 

нашќдор ва ѓайра) сурат мегирад. Масалан, дар ваќти бозї бо нишони 
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«тарафдор» ва «муќобил» иштирокдорон ба ду гурўњ таќсим мешаванд, 

ки њар яке ба масъалаи мавриди муњокима муносибати худро дорад. Дар 

раванди бозї иштироккунандагон метавонанд нуќтаи назари худро 

таѓйир дињанд, ки имкон медињад аќидаи гуногунљињат ва бештар 

мутавозинро нисбат ба  проблема коркард намуда, љанбањои бањснокро 

ошкор, мубрамии онро мулоњиза карда ва роњњои њалли имконпазири 

онро тањия намояд. 

Методи њавасмандї  бояд донишљўѐнро ба фаъолияти босифату 

самараовари љанбаи фаъолияти њаракатї ва маърифатидошта њавасманд 

намояд. Далели калидие, ки ќодир аст, таълимгирандаро ба фаъолияти 

муассири њаракатї ва маърифатї водор намояд, дар он аст, ки 

донишљўѐн дар мисоли худ худашон таъсири мусбати тарзи нави њаѐт ва 

сифати онро идрок менамоянд. 

Воситањои таълим. Раванди тањсилот оид ба сотсиологияи варзиш 

ва тарбияи љисмонї иборат аз маљўаи томи воситањои таълим мебошад, 

ки дар миѐни онњо маводи дидактикї ва таълимї (проблемањо, саволњо, 

вараќа-супоришњои пешбинишуда барои дар донишљўѐн ташаккул 

ѐфтани малакањои мустаќилона њал кардани масъалањо, њамчунин 

мањорати мулоњиза кардан ва идрок намудани маводи нав, бидуни 

мурољиат ба ѐрии омўзгор); маљмўаи донишњои махсус; ВАО; интернет-

захирањо, воситањои техникии таълим (ВТТ)- ро метавон номбар намуд. 

Шаклњои машѓулиятњои беруназдарсї 

Барои амалисозии амсилаи тањиянамудаи мо, шарти зарурї 

њамкории зичи шаклњои дарсї ба ѓайридарсии фаъолияти таълимї бо 

маќсади баланд бардоштани  фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар 

донишљўѐн њангоми омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов 

мебошад. 

Низоми вазифањои хонагї. Яке аз шартњои асосии ноилшавии 

самаранокии баланди машғулиятҳои озмоишӣ ташкили кори омўзгор 

мебошад, ки ў ќодир ба амалисозии назорати боэътимод аз болои иљрои 
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вазифањои хонагї аз тарафи таълимгирандагон њангоми омўзиши фанни 

«Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї» хоњад буд. Аз рўйи 

мулоњизаи одилонаи В.А. Сластенин «вазифаи асосии вазифањои хонагї 

албатта, на мустањкамкунии донишњо, малакањо ва мањоратњои 

бадастовардашуда, балки дар донишљўѐн мустањкамкунии ќобилият ба 

кори мустаќилона, њамчун муњимтарин љузъи таркибии раванди 

худомўзї мебошад» [102, С.455]. 

Пурсишномакунонии аз тарафи мо роњандозишуда ошкор намуд, 

ки омўзгорон ба дараљаи бештар ба фанни «Сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» њамчун ба яке аз омилњои мусоидаткунанда ба 

болоравии самаранокии низоми тањсилоти олї дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Љумњурии Тољикистон 

ба таври куллї (34%), инчунин њамчун омили мусбат таъсиррасонанда ба 

афзоиши фаъолияти њаракатии донишљўѐн (он њам 34%) муносибат 

мекунанд. 

Дар ин њол 66% омўзгорон зарурати вазифањои хонагї оид ба 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмониро, на дар њар дарс, њадди аќал 

њафтае як бор  (43%) дастгирї мекунанд. Устодон яке аз сабабњои 

асосиеро, ки ба татбиќи оммавии амали вазифањои хонагї дар низоми 

тањсилоти олї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар 

Љумњурии Тољикистон халал мерасонад (47%), мушкилоти назорат ва 

бањодињии иљрои онро дар љараѐни раванди таълим аз рўйи фанни 

мазкур номбар мекунанд. 

Мутаассифона, дар њоли њозир чунин амалия љой дорад, ки дар 

Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов  

муносибат ба фанни «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

махсусан ба масъалањои таъйин кардани вазифањои хонагї то њадде 

рўякї мебошад. 

Вазифањои хонагии пешбининамудаи мо дар чорчўбаи амсилаи 

озмоишӣ њам љанбаи љамъбастї ва њам љанбаи инфиродї доштанд. Бо 

маќсади аз тарафи таълимгирандагон бошуурона, бештар босифат иљро 
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шудан ин гуна вазифањо њам дар њар як машѓулият ва њам дар силсилаи 

машѓулиятњо пешнињод карда мешуданд, ки аз рўйи андешаи 

тањиягарони амсила бояд ба њадди аксари азхудкунии маводи таълимї ва 

самараи минбаъдаи ѓуншавї аз иљрои вазифањои мазкур мусоидат 

мекарданд. 

Бо дарназардошти мушкилоти аз тарафи мо баррасишаванда 

натиљањои пурсишномакунии роњандозигардида дар чорчўбаи таљриба 

мароќовар мебошад. 

Аз рўйи ањаммият, дар муќоиса бо бо дигар фанњои таълимї, 

машғулиятҳои оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї барои 

донишљўѐн дар тањсили онњо маќоми пешбарро ишѓол намекунад. 

Аз пурсидашудагон хоњиш карда шуд, ки ба андешаи онњо 

муњимтарин фанњои таълимиро аз барнома тибќи бањоњои рейтингї ќайд 

намоянд, холи баландтарин 10 мебошад. 

Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки ба аќидаи устодони 

донишкада ањаммияти фанни «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва 

варзиш» дар рейтинг дар маќоми 8-ум ќарор дошт, падару модарон ба 

ин фан љойњои 5-ум -6-умро додаанд. Риѐзиѐт, забони русї, забони 

англисї, инчунин адабиѐт дар љойњои аввал ќарор доштанд. 

Дар шароити иттилоотишавии густардаи љомеа бахши ќобили 

мулоњизаи вазифањои таълимии хонагї аз рўйи ба истилоњ фанњои 

«ѓайриасосї», ки мутаасифона, ба онњо сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмониро мансуб медонанд, сирфан, беихтиѐрона иљро мешаванд ва 

фаќат донишњои љанбаи техникидошта дар соњаи интернет- 

технологияњоро талаб мекунанд. 

Чунончи, дар миѐни вазифањои хонагї супориш оид ба роњандозии 

муаррифї кардани мавзўи муайян хеле маъмул гардидааст. Дар ибтидо 

маќсади вазифањои хонагї мустањкамкунии донишњои 

бадастовардашуда буд. Аммо дар амал мо аз шабакањои иљтимої 

бетаѓйир иќтибос намудани маросими муаррифии омодаро мебинем. 

Метавон бисѐр њамин гуна мисолњоро овард. 
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Муносибати шубњаомези субъектњои раванди таълимдињї њам ба 

зарурати умуман тадрис намудани фанни мазкур, њам дар чорчўбаи 

иљрои вазифаи хонагї оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

кадом вазифаи љустуљўи иттилоот ва аз љумла азхудкунии он вазъиятро 

мураккаб менамояд. 

Ба мо муяссар гардид, ки дар чорчўбаи амсилаи пешнињодгардида 

ќолабњои мављудаи ташаккулѐфтаро дар сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбия ҷисмонии Тољикистон ба 

номи С. Раҳимов бишканем. Донишљўѐн вазифањои хонагиро оид ба 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар чорўбаи амсилаи озмоишӣ 

иљро намуда, чунин намудњои фаъолиятро амалї мекарданд: 

- вазифањои љанбаи эљодидоштаро иљро мекарданд, дар миѐни 

онњо: маљмўаи худии машќњои љисмониро бо њамовозии рубоию 

дубайтињо эљод намуданд; машќњои љисмонии худашонро тањти 

унвонњои «Сабадча», «Дучарха» ѐ «Завраќча» тањия намуданд; 

- аз рўйи хоњиши худ њикояњо ва шеърњо таълиф намуда, ребусњо, 

кроссвордњо ѐ муаммоњо, наќлњои кўтоњ тартиб дода, дар охири 

вазифањо чунин иборањоро илова мекарданд: «Агар ба ман лозим 

меомад, ки сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмониро тадрис 

намоям…», «Мехостам битавонам ва бидонам…», «Бовар намекунед, 

аммо далелаш ин аст…» ва ѓайра; 

- ба эљод кардани слайдњои маърифатї барои рўнамої намудан аз 

рўйи мавзуъњои «Намудњои нави варзиш», «Аљоиботи олимпї», Оилаи 

мо ва тарбияи љисмонї ва ѓайра машѓул мешуданд. Мавзуъњои 

рўнамоињо тавре интихоб мешуданд, ки дар интернет роњи њалњои омода 

набошанд ва донишљўѐн мустаќилона вазифаро иљро кунанд; 

- буклетњо, намоишњои хурди видеої, рўнамоињо, ки дар онњо 

асосан тарзи њаѐти солим ташвиќ карда мешуд, машѓул шудан ба 

тарбияи љисмонї, намудњои муайяни варзиш, инчунин коркардњои худї 

(маљмўаи машќњои љисмонї ѐ машќњои алоњида, ѓояњо дар бораи ташкил 

намудани мусобиќањои варзишї ва ѓайра); 
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-  аз рўйи мавзуъњои аз тарафи омўзгор додашуда бо филмњои 

(њуљљатї ва бадеї) барои муњокимаи минбаъдаи онњо дар синфхона 

ошно гардида, сабти мусобиќањои варзишии дараљањои гуногун мавриди 

тамошо ќарор мегирифтанд. Дар чорчўбаи машѓулиятњои синфхонавї на 

бештар аз 15 даќиќа барои тамошои маводи назариявї људо карда шуда, 

ваќти боќимонда ба муњокимаи маводи тамошокардашуда бахшида 

мешуд. 

Филмњои мултипликатсионї ѐ тасвирии дар ваќти дарсњо дар 

муассисањои низоми тањсилоти олї ба тамошо гузошташаванда, яке аз 

воситањои таълимї гардиданд, ки ба ташаккули фаъолияти маърифатии 

донишљўѐн мусоидат мекарданд. Дар асоси тамошои мултфилми 

маќбули њамагон «Њоло ту нигоњ кун! (Ну погоди!)» мавзуъњо оид ба 

намудњои варзиш, абзори варзишї, ќоидањои техникаи бехатарї њангоми 

машѓул шудан ба варзиш, сифатњои љисмонии инсон, муайян кардани 

тамоюли вай ба ин ѐ он намуди варзиш ва ѓайра муњокима мешуданд. 

Дар асоси рўнамоињоидигар ва маводи видеої бањсу мунозирањо оид ба 

рељаи рўз, гигиенаи шахсї, одоби варзиш ва ѓайра роњандозї мешуданд. 

Ба сифати вазифањои хонагї донишљўѐн дастурњо («Дар бораи 

обутоби дуруст»), буклетњои («Њамватанони мо - ќањрамонони 

олимпадањо»), рўнамоии намоишњои мухтасари видеої оид ба тарзи 

њаѐти солим, кроссвордњо ва ребусњо, инчунин силсилаи маводе, ки дар 

онњо мултфилмњои тарзи зиндагии солим, гимнастикаи пагоњирўзї ва 

ѓайра ба назар мерасанд. 

Корњое ки донишљўѐн ба сифати вазифањои таълимии хонагї иљро 

кардаанд, таснифу танзим шудаанд. Бењтаринњои онњо барои муаррифї 

ба сифати маводи намоишї ва таблиѓотї барои баргузории чорабинињои 

таблиѓотию ташвиќотии дараљањои гуногун  интихоб карда шуданд. 

Чорабинињои варзишию оммавї ва тарбияи љисмонию солимгардонї. 

Яке аз шароити њатмии амалисозии амсилаи аз тарафи мо 

тањиягардида дар мустањкамкунии њатмии донишњо, мањорату 

малакањои аз тарафи таълимгирандагон бадастовардашуда, дар амалия 
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бо маќсади ташаккул додани идрок ва дарѐфти таљрибаи шахсї 

мебошад, ки имкон медињад, зарурати тарзи зиндагии фаъоли 

машѓулиятњои тарбияи љисмонї бошуурона дарк карда шавад. 

Зинаи оѓози таълим бо љалб намудани донишљўѐни низоми 

тањсилоти олї ба иштирок дар чорабинињои љанбаи оммавию тарбияи 

љисмонидошта бо гузариши минбаъда ба фаъолияти оид ба ташкил, 

банаќшагирї ва баргузории бевоситаи онњо  мебошад. 

Тавре ки татбиќи амсилаи озмоишӣ дар амалия шањодат медињад, 

донишљўѐне, ки дар зинањои барваќтии таълим ба ширкат дар 

чорабинињои гуногуни аќлонї ба ташкил ва иштироки бевосита 

фаъолона љалб карда шуда буданд, минбаъд њам бо камоли майлу хоњиш 

бо ташаббуси худ дар чунин фаъолиятњо дар асоси раѓбату 

њавасмандињои ќаблан ташаккулѐфта иштирок мекарданд. 

Машѓулиятњои мустаќилонаи машќњои љисмонї. 

Дараљаи шавќу раѓбати донишљўѐн ба машѓулиятњои машќњои 

љисмонї ба таври мустаќилона ба дараљаи назаррас ба вижагии ташкили 

раванди тањсилот дар  Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

вобастагї дорад. Сифат ва натиљанокии фаъолияти мазкур аз бисѐр 

љињат ба талаботе вобастаанд, ки омўзгорон ба донишљўѐн дар љараѐни 

зинањои аввалияи раванди таълим оид ба фанни «Сотсиологияи тарбияи 

љисмонва варзиш» матрањ менамоянд. 

Тавре ки амалия нишон медињад, њангоми талаботи мунтазам ба 

донишљўѐн нисбат ба фаъолияти љанбаи њаракатидошта дар ваќти иљрои 

вазифањои хонагї эњтимолияти дар онњо ташаккулѐбии кўшиши 

устувори мунтазам иљро намудани машќњои љисмонї афзоиш намуда, бо 

мурури замон ба талабот мубаддал мегардад. 

Ба њамин тартиб, дар асоси љузъи таркибии муњтавоии тањќиќоти 

мо, ки њадафи он аз тасвиби амсилаи озмоишӣ ва шароити педагогии 

ташаккули фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии 
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Тољикистон ба номи С. Рањимов  иборат аст , асоси ба таври мунтазам 

татбиќшаванда, њаматарафа мулоњизашуда, ба таври муносиб 

мутавозингардида дар миѐни љузъиѐти умумитањсилотї ва њаракатии 

захираи билќувваи фанни «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

гузошта шудааст. 

Ба туфайли чунин ташкили таљриба муяссар гардид, ки 

муњимтарин њадафњои педагогї фароњам оварда шаванд, ки он аз 

ташаккули фаъолияти љанбаи маърифатидоштаи машѓулиятњои 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов  иборат аст ва натиљањои 

муфассали онро дар сањифањои минбаъдаи рисолаи илмї баррасї хоњем 

намуд. 

 

2.2. Ташкили раванди тањсилот мутобиќи амсилаи педагогии 

таълими фанни «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

 

 Дар амалия ва назарияи педагогии муосир  далели мавриди 

эътирофи њамагон тасдиќи ин нукта аст, ки шарти зарурии фаъолияти 

бомуваффаќияти педагогии омўзгорони ояндаи тарбияи љисмонї 

фвъолияти ташаккулѐфтаи маърифатии донишљўѐни муассисаи 

таълимии омўзгорї ба њисоб меравад. Ќобилият доштан ба фаъолнокии  

маърифатї барои афроди фаъол, шахсиятњои ба худтакмилдињї, 

худинкишофдињї талошдоштае, ки ќодиранд, бо љомеа мањсулнок 

њамкорї намоянд, кафолати ташаккули омўзгори ояндаи дорои самтњои 

дурусти арзишию ахлоќї, принсипњо, андешањо ва эътиќодот мебошад 

[49,С.92-97]. 

Омўзиши маъхазњои сершумор ба мо имкон дод, ки муњтавои 

мафњуми «фаъолияти маърифатии шахс» - ро тасвия намоем. Мо 

пешнињод менамоем, ки онро њамчун самтгирии ботинї, дастур ба 

муносибати фаъолиятї, мустаќилона ва интиќодї њам нисбат ба 

воќеияти иљтимої ва њам нисбат ба худ баррасї намоем. 
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Фаъолнокии  маърифатї бо самтгирии амалие тавсиф мегардад, ки 

дар рафтори инсон инъикос меѐбад. Онро метавон яке аз љанбањои 

мавќеи њаѐтї номид, ки њам дараљаи фаъолиятнокии шахс (зуњуроти 

фаъолиятї) ва њам вектори самтгирї (масалан, ањамияти 

љамъиятидошта) -ро  инъикос мекунад. Метавон муайян намуд, ки 

ташкили чорабинињои љанбаи варзишии оммавидошта ва умуман 

раванди тањсилот дар муассисаи таълимї аз гуногуншаклии фаъолияти 

маърифатии омўзгорони ояндаи тарбияи љисмонї иборат мебошад. 

Тавре ки психологњо ва педагогњо ќайд мекунанд, сифатњои 

алоњидаи шахсро наметавон дар хориљ аз ќаринаи дастурњои арзишї, 

имтиѐзњои ў, тамомияти ў баррасї намуд. Дар ќаринаи мулоњизаи 

мазкури Д.В. Чаплигин ва Е.С. Зорина тањти мафњуми мавќеи фаъоли 

њаѐтї яке аз тавсифномањои шахсии ташаккулѐбанда тањти таъсири 

таѓйироти маљмўии шахс, рафтори ибтикорї, одатњо, эњсосот, донишњо, 

ниѐзмандињои ў ва ѓайраро мефањманд [32,С.49]. 

Таърифи афзалиятњои дастури њаѐтї ба дараљаи ќобили мулоњиза 

ба муњтавои он вобастагї дорад. Муњаќќиќони дар боло номбаршуда 

дар натиљаи омўхтани падидаи мазкур дар таркиби мавќеи њаѐтии фард 

чунин љузъњоро ошкор намуданд: 

- самтгирињои  ахлоќию маънавї, эътиќодот ва принсипњое, ки дар 

асоси онњо таљрибаи њаѐтї ќарор дорад; 

- вуљуд доштани њавасмандї ба фаъолияти муассири ба кўшиши 

муваффаќияти ба ин ѐ он фаъолият асосѐфта, ташаккули тимсоли шахси 

муваффаќ; 

- асоснокї дар љињати отифавї, мањорати тавассути таассурот ва 

эњсосот ифода намудани муносибати худ ба љањони ињотанамуда, 

омодагї барои «ба њаѐт татбиќ намудани он чизе, ки шахси наврас 

сазовор ва дуруст мешуморад ва ѓайра»; 

- ташаккулѐфтагии равандњои љанбаи иродавидошта, ќобилият ба 

таносуби њадафњо ва хоњишњо, бо принсипњои ахлоќ ва меъѐрњои 
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љамъиятї, мањорати расидан ба њадафњои пешбинишуда, исрору 

пофишорї, интизомнокї, тањаммулпазирї , муташаккилї ва ѓайра; 

- вуљуд доштани мавќеъњои хусусї нисбат ба ин ѐ он падидањо ва 

ашѐњо, ки дар асоси таљриба ва донишњои худї. 

Андешањои дар боло овардашударо љамъбаст ва асосан бо 

муаллифон изњори ризоят намуда, мо баррасии амсилаи илмиро њамчун 

кадом як сохтаи воќеї ва ѐ фикрии имконпазири объекти мавриди 

раѓбати илмиро мувофиќ барои тањќиќот ва дигаргунсозии имконпазир 

пешнињод менамоем. Бо ѐрии тасаввуроти маљмўї оид ба мавзўи 

тањќиќот мо имконияти дар бораи он бештар донистанро ба туфайли 

биниши тимсоли томи он ба даст меоварем, ки вазифаи асосии 

амсиласозї аз њамин иборат мебошад [48,С.90-94]. 

Дар ќаринаи тањќиќоти ба муњокима гузошташуда, мо  амсиларо  

дар намуди сохтаи таљридии муназзами инъикоскунандаи механизми 

воќеии педагогии муассисаи олии тањсилотї пешнињод менамоем, ки он 

аз якчанд љузъиѐти сохторї: амалкардї; сохторї (инъикоси робитаи 

ангоравии љузъиѐти объект ва амсила) ва иттилоотї иборат аст  

[50,С.114-117]. 

Њамин тавр, мо амсиласозиро дар тањќиќоти худ ба сифати методи 

асосии бунѐд ва пешгўии сохтаи назариявии дар донишљўѐн 

ташаккулѐбии фаъолнокии маърифатї истифода менамоем. 

Дар ташаккулѐбии фаъолияти маърифатии донишљў наќши 

асосиро на танњо низоми донишњои фаннї ва њавасмандии ў ба 

фаъолияти ѓайритаълимї ва таълимї, балки њамчунин тавассути 

мутахассиси оянда фаро гирифта шудани сифатњои љанбаи иљтимоию 

шахсидошта ва мањоратњои зарурї барои фаъолияти касбии оянда иљро 

мекунад, ки он яке аз њадафњои наздиктарини амсилаи аз тарафи мо 

тањиягардида мебошад. Натиљаи љамъбастии татбиќи амсилаи озмоишӣ 

њамчун такмилдињии босамари сифатњои шахсии донишљўѐн дар назар 

гирифта шудааст, ки бояд ба зоњир намудани мустаќилият, фаъолнокї бо 

дарназардошти принсипњои ахлоќию маънавї ва меъѐрњои љамъиятї, ба 
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њамкорињои самарабахш бо сохторњои љамъиятї ва дигар субъектњо 

саъю кўшиш дошта бошанд. 

Субъектњои раванди тањсилотии муассисаи олии таълимї низ яке аз 

љузъњои таркибии сохтории амсилаи тањиянамудаи мо мебошад. Ба ин 

сифат мо донишљўѐн ва устодони муассисаи таълимии олиро мебинем. 

Бо дарназардошти тавсифномаи субъектњо тасњењи вазифањо, њадафњо ва 

шаклњои њамкорињо барои расидан ба натиљаи нињої, яъне ташаккули 

фаъолияти маърифатии таълимгиранда ба вуќуъ меояд. 

Ќобили ќайд аст, ки дар асоси раванди ташаккули фаъолияти 

маърифатии таълимгиранда бояд чунин усулҳои методологї аз ќабили 

кластерї, акмеологї, ба шахс нигаронидашуда, фаъолиятї ва муназзамї 

гузошта шуда бошанд. Њар яке аз ин равишњо дар ин ѐ он марњилањои 

дар донишљўѐн ташаккул ѐфтани фаъолнокии маърифатї њангоми 

омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи 

тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов метавонад наќши 

афзалиятнок дошта бошад, аммо «мањз маљмуъ, њамгирої ва 

тафриќасозї раванди мазкурро бо њамроњии назариявї ва методологї 

таъмин мекунад». Усулҳои мазкур асоси бахши методологии амсилаи 

таљрибавии педагогиро ташкил медињанд [23,С.50-54]. 

Пешнињод менамоем, ки усулҳои мазкур аз мавќеи дар донишљўѐн 

ташаккулѐбии фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар чорчўбаи 

омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи 

тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов мавриди баррасї 

ќарор дода шавад. 

Усули ба шахс нигаронидашуда. Њамон тавре, ки тањлили адабиѐт 

оид ба психология ва педагогика нишон медињанд, асоси назариявии 

усули ба шахс нигаронидашуда дар афкори муосири педагогї 

педагогикаи самти инсонгарої мебошад, ки дар њалли масъалањои 

педагогї усулҳои тафриќавї ва инфиродиро ба таври васеъ истифода 

менамояд. Мароќи густарда ба усули мазкур ба нигаронида шудани он 

ба шахс вобаста мебошад, дар ин њол, шахс ба сифати њам субъект ва њам 
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объекти таъсиррасонии љанбаи педагогидошта баррасї мегардад. 

Усулњо ва методњои чунин таъсиррасонї, дар ин њол, бо дарназардошти 

вижагињои инфиродї ва синнусолии объекти таъсиррасонии мазкур 

муайян карда мешавад. Раванди таълиму тарбия бо корбурди усули ба 

шахс нигаронидашуда тафриќакунии таълимгирандагонро аз рўйи 

дараљаи мураккабии вазифањо вобаста ба сифатњои шахсии объектњои 

таъсиррасонии педагогї пешбинї менамояд. Донишљў дар ин њол бояд 

ба иљтимоишавї ва афзоиши шахсї, ба ташаккулѐбии «МАН»- и худ 

нигаронида шуда бошад. Вазифаи устодони ў бошад, ба ў расондани 

кумак дар инкишофи сифатњои бењтарини инфиродї мебошад. 

Усули фаъолиятї. Тањиягарони асосњои назариявии усули 

фаъолиятї асосгузорони мактаби  психологияи Федератсияи Россия С.Л. 

Рубинштейн ва А.Н. Леонтев мебошанд, ки онњо дар навбати худ ба 

пажўњишњо ва аќидањои Л.С. Виготский такя доштаанд. Дар такмил 

додани љузъи таркибии муњтавоии усули мазкур Л. В. Занков, В. В. 

Давидов, Д. Б. Элконин ва дигар њамкорони онњо - тарафдорони 

таълими рушдкунанда наќши назаррас доштаанд. 

Усули фаъолиятї ба раванди дар донишљўѐн ташаккулѐбии 

фаъолияти љанбаи маърифатидошта зарурати эљоди вазъиятњои 

тамринии касбї ва иљтимоиро далолат мекунад, онњо ба таълимгиранда 

имкони пайдо намудани воситањо барои њаллу фасли њолатњои 

мушкилотї дар љараѐни омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. 

Рањимов фароњам оварда, худамалисозии донишљўѐнро дар фаъолияти 

гуногунљињат фаъол мегардонад, ки он яке аз вазифањои муњими 

омодасозии омўзгорони тарбияи љисмонии љавобгў ба талаботи муосир 

мебошад. Эљод намудани чунин вазъиятњо барои дар донишљўѐн 

инкишоф додани фаъолнокии  маърифатї шароити зарурї муњайѐ 

месозад [50,С.114-117]. 

Нигаронидани раванди таълимї ба фаъолияти ояндаи донишљўѐн 

ва дар онњо ташаккул додани њавасмандии љамъиятї ва тарбияи 
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љисмонию варзишї эљод намудани вазъиятњои гуногунсамт ва 

бисѐргунаро бо маќсади дар фард тарбия намудани мустаќилият, 

эљодкорї, сифатњои иродавї, малакањои муошират бо дигар субъектњои 

раванди тањсилот, дар ў ташаккул додани арзишњои ахлоќию маънавї ва 

мавќеияти фаъоли шањрвандию њаѐтиро  дар назар дорад. 

Усули муназзам. Мутобиќи усули мазкур объект њамчун низоми 

иборат аз маљмўи љузъиѐти ба њам зич пайвастбуда ва хуб сохторишуда 

баррасї мегардад [4,С.21-26]. 

Дар тањќиќоти мазкур мо усули муназзамро бо раванди дар 

донишљўѐн ташаккулѐбии фаъолнокии маърифатї ба кор бурдем. Он дар 

амсилаи эљоднамудаи мо тањти унвони «Дар донишљўѐн ташаккул 

додани фаъолнокии  маърифатї њангоми омўзиши сотсиологияи варзиш 

ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов» ифода гардидааст, ки онро метавон њамчун низоми аз 

як силсила љузъњои таркибии бањамвобаста ва бањампайваста 

иборатбуда баррасї намуд, дар миѐни онњо: муњтаво, маќсад, методњо ва 

шаклњои татбиќи муњтавои мазкур; муассисањои варзишї ва таълимї ба 

сифати унсурњои сохтории тамоми низоми тањсилот, аз љумла равандњои 

педагогии дар дохили онњо воќеъшаванда; инчунин субъектњои раванди 

тањсилот дар шахси маъмурият, донишљўѐн ва омўзгорон мављуданд 

[50,С.114-117]. 

Амсилаи «Дар донишљўѐн ташаккул додани фаъолнокии  

маърифатї њангоми омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов» ба 

сифати тањсилоти муназзам имкон медињад, ки тафовути миѐни унсурњои 

сохтории он ошкор гардад, дар миѐни онњо: робитаи миѐни љузъњои 

таркибии муайянкунандаи дар донишљўѐн ташаккулѐбии фаъолияти 

љанбаи маърифатидошта (бањодињию натиљавї, ташкилию фаъолиятї, 

муњтавої, маќсаднокї); миѐни субъектњои раванди тањсилот дар 

муассисаи таълимии олї (маъмурият, донишљўѐн, омўзгорон); дар миѐни 

шањр ва муассисаи таълимї дар ќаринаи ташаккулѐбии муњити 
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варзишию тањсилотї; дар миѐни фаъолияти беруназсинфии донишљўѐн, 

аз љумла раванди варзишї, худихтиѐрї ва ѓайра ва раванди таълимї ба 

назар мерасанд. 

Дар асоси тавсифномањои аввалияи дар боло зикргардидаи усулҳои 

ба шахс нигаронидашуда ќоидањои калидии танзими касбї ва таълими 

донишљўѐни муассисањои олии таълимиро, ки дар баъзе принсипњо 

инъикоси  худро ѐфтаанд, барои баррасї пешнињод менамоем. 

Принсипи фардият. Принсипи мазкур њангоми аз тарафи мо эљод 

гардидани  амсилаи озмоишӣ эљоди шароити педагогии зарурї барои 

дар донишљўѐн ташаккул додани фардияти худ њангоми омўзиши 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар шароити  Донишкадаи 

тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов, инчунин чустуљўи 

вижагињои нодири љомеаи донишљўѐнро дар назар дорад. Њадафи мо аз 

он иборат буд, ки њар як аз иштироккунандагони љомеаи донишљўѐн 

метавонист худ ба худ боќї бимонад, фардияти худро њифз намояд ва ба 

сифати омўзгори ояндаи тарбияи љисмонї фаъолнокии маърифатї зоњир 

намояд. 

Принсипи худмубрамсозї. Њар як донишљў саъй мекунад 

ќобилиятњои љисмонї, бадеї, иртибототї ва педагогии худро мубрам 

намояд. Дар ин робита эљоди чунин шароите, ки дар донишљўѐн кўшиши 

зоњир намудан ва инкишоф додани ќобилиятњои њам иктисобї ва њам 

табииро бедор намояд, хеле муњим мебошад. 

Принсипи итихоб. Амсилаи аз тарафи мо тањиягардида имкони 

интихоби тарзњо ва шаклњои дар муассисаи таълимї ташкил намудани 

раванди тарбияи љисмонию тањсилотиро пешбинї менамояд. 

Принсипи субъект будан. Принсипи мазкур њамчун кумак ба 

донишљўе мебошад, ки ба омўзгори тарбияи љисмонї шудан омодагї 

мегирад, дар ташаккули ў ба сифати субъекти комилъиѐр њам дар гурўњ 

ва њам  дар муассисаи таълимии олї, дар бадастоварии таљрибаи субъект 

аз мавќеи соњибшавї ба фаъолияти љанбаи маърифатидошта њангоми 
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омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї даршароити низоми 

тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон. 

Принсипи дастгирї ва боварї. Тибќи принсипи мазкур мо сай 

намудем, ки  фазои муносибати эњтиѐткоронаро нисбат ба интизорињо, 

эњсосот ва афкори донишљў њангоми омўзиши сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов ба вуљуд оварем. Ба сифати амсилаи чунин дастгирї мо 

амсилаи аз тарафи мураббї њамроњї кардани варзишгари љавонро дар 

роњи ташаккули ў њамчун варзишгари касбї пешнињод намудем. 

Амсилаи пешнињоднамудаи мо тањти унвони «Дар донишљўѐн 

ташаккул додани фаъолнокии  маърифатї њангоми омўзиши 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов» ба њамаи талаботи 

матрањшаванда ба усули ба шахс нигаронидашуда љавобгў буда, дар 

фароњам овардани њамаи шароит барои худинкишофѐбї ва 

худтатбиќшавии бомуваффаќият ва талошњои онњо ба варзиш ва эљодиѐт 

инъикоси худро ѐфтааст. Он далел яќин аст, ки  љавони ба соњањои 

гуногуни фаъолият, аз љумла варзиш мароќ зоњиркунанда, дараљаи хуби 

рушди аќлонї, эътимоднокї ба неруи худ, ташаббусро намоиш медињад 

ва он ба ў барои комѐбї ба даст овардан дар соњаи педагогика дар 

њузури њамсолони нисбатан ѓайрифаъоли худ имкон фароњам меоварад. 

Усули кластерї. Асоси назариявии усули мазкурро мафњуми 

кластер ташкил медињад, ки он вожаи англисї буда маънои «шоха, хўша 

ѐ даста»-ро дорад, инчунин ангора-амсила дар шакли дарахти сершоху 

барг сохтори силсиламаротибии ин ѐ он падида, объект, зуњуротро 

мефањмонад. Чунин амсила, масалан дар биология барои таснифу 

танзим ва гурўњбандии намудњои биологї ва ѐ химия истифода мегардад. 

Усули акмеологиро дар ќаринаи тањќиќоти худ мо њамчун мафњуми 

бунѐдї баррасї мекунем, ки дар чорчўбаи он њамаи принсипњо, методњо 

ва услубњо барои њаллу фасли вазифањои акмеологї муттањид 

гардидаанд. 
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Њадафи асосии корбурди усули акмеологї аз ташаккулѐбии шахси 

дорои самтгирии акмеологї, ки онро њамчун самти умумии рушди шахс 

вобаста ба ташаккулѐбї ва такмилѐбии касбї, худифодашавии љанбаи 

эљодидошта њангоми иљрои вазифањои шахсї ва махсуси он иборат аст, 

баррасї менамоянд. Ифодаи самтгирии акмеологии шахс ягонагии 

љузъњои таркибии он мебошад, ки силсиламаротиби арзишњо ва 

афзалиятњои ањамияти љамъиятї ва шахсидошта, усули њадафманд 

њангоми ташкили фаъолияти касбии педагогї, зуњуроти тафаккури 

навъи эљодї, кўшиши нишон додани худ ба сифати устоди кори худ бо 

роњи худомўзии муттасилро дар бар мегирад. 

Дар асоси омўзиш ва љамъбасти асосњои назариявии усули 

акмеологї метавонем тасдиќ намоем, ки њангоми ташаккулѐбии касбият, 

ки ба дараљаи баланди фаъолияти љанбаи маърифатидошта асос ѐфтааст, 

истифодаи унсурњои он њатмї мебошад 

Усули кластерї дар ќаринаи тањќиќоти мо аз он љињат бамавќеъ 

аст, ки имкон медињад ташкили њамкории лоињавии эљодии 

байнишахсиро амалї созад, захираи билќувваи њар як субъекти кластери 

тањсилотию варзишии «Низоми мусоидат ба ташаккули фаъолияти 

љанбаи маърифатидошта њангоми омўзиши сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов»- ро мубрам намуда, гуногунљињатии фаъолияти 

минбаъдаи касбии педагогиро, даќиќан, равшан намояд. 

Дар чорчўбаи гурўњњои хурде, ки тавассути умумї будани 

њадафњои лоињавї, эљодї, варзишї муттањид гардидаанд, 

иштироккунандањои онњо мањоратњо ва донишњои варзишию касбии 

худро мубодила менамоянд, мубрамсозии љузъи педагогии раванди 

тањсилот ба вуќуъ пайваста, дараљаи фаъолияти субъектњои он њангоми 

машѓулиятњо оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар 

Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов хоњад 

афзуд. Дар њолати чунин ташкили раванди таълим робитањои байни 

МТОК муќаррар ва мукаммал гардидани иртиботот бо сохторњои 
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идоракунї, тиљоратї, варзишї ва созмонњои љамъиятї ба амал меоянд, 

ки дар баъзе њолатњо ба татбиќи ин ѐ он лоињањои ањамияти шахсидошта 

ѐрї мерасонад [50,С.114-117]. 

Амалишавии раванди кластерї вуљуд доштани чунин шароитро 

дар назар мегирад: тањкурсии њуќуќии фаъолияти муштараки тарафњо: 

њадафи умумии иштироккунандагон; мављуд будани механизми 

коркардгардидаи њамкории субъектњо, маљмўи унсурњое, ки кластерро 

њамчун падидаи љанбаи интерактивдошта ташкил медињанд. 

Бахши методологї, ки унсури таркибии амсилаи мо мебошад тибќи 

алгоритми зерин истифода мегардад: 

1. Худамалисозии самти фаъолиятии фард дар љараѐни 

фаъолияти фароѓатї, варзишї, худихтиѐрї, таълимию маърифатї, 

лоињавї, ањамияти шахсидошта ва кори мањсулнок оид ба омўзиши 

асосњои тарбияи љисмонї ба принсипњои њамкории байнињамдигарї ва 

инсонгарої асос ѐфтааст. 

2. Љанбаи муттасил доштани худинкишоф, худтакомул ва 

тањсилоти касбии тарбияи љисмонї пурракунии моњиятии раванди дар 

донишљў ташаккулѐбии фаъолияти љанбаи маърифатидоштаро дар 

љараѐни омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар 

Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов 

фароњам менамояд. 

3. Барои донишљў кластери варзишию тањсилотї њамон муњите 

мебошад, ки ў дар он рушд меѐбад, таълим мегирад, њамчун шахс ва 

устоди кори худ ташаккул ѐфта, ба фаъолияти љанбаи маърифатидошта 

њадафманд мебошад. 

4. Имкони густардаи интихоб намудани намудњои фаъолият дар 

шароити кластерии варзишию тањсилотї ба донишљўѐни муассисаи олии 

таълимии омўзгорї мусоидат мекунад, ки фаъолияти маърифатии худро 

ташаккул дињанд. 

Боз як бахши амсилаи озмоишӣ - методологї- низ принсипњои 

асосии ташаккулѐбии фаъолияти љанбаи маърифатидоштаи 
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донишљўѐнро њангоми омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. 

Рањимов тавсиф менамояд. Баъзе аз он принсипњоро номбар мекунем: 

вокунишї, фаъолнокї, фардият, комѐбї ва эљодиѐт, субъективї будан, 

дастгирї ва боварї, њамшарикии иљтимої миѐни муассисањои љамъиятї, 

тањсилотї ва варзишї, муттасил будани раванди рушди шахсї. 

Принсипњои номбурда, ки дар асоси коркарди онњо ќонуниятњои 

дар донишљўѐн ташаккулѐбии фаъолияти љанбаи маърифатидошта 

гузошта шудааст, њангоми тањияи давраи омўзишии бахши варзишию 

тањсилотї ва иљтимоию фарњангии дар донишљўѐн ташаккул додани 

фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар љараѐни омўзиши сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї дар шароити Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов муайянкунанда мебошанд. 

Мо принсипњои дар боло баррасигардидаро њамчун асоси 

танзимкунандаи фаъолияти њамгироии касбї, илмию тањќиќотї, 

варзишї, маърифатии донишљўѐн истифода намудем, ки ба дар донишљў 

ташаккул ѐфтани фаъолияти љанбаи маърифатидошта њангоми омўзиши 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар шароити Донишкадаи 

тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов њидоят мекунад. 

Раванди омода намудани мутахассисон дар соњаи тарбияи љисмонї 

њамроњ бо раванди ташаккулѐбии онњо њамчун шахсони дорои 

фаъолияти рушдѐфтаи љанбаи маърифатии худї мебошад, ки дар асоси 

он равандњои мурофиавї, муњтавої, ташкилї ва заминаи натиљавии  

таълиму тарбия ќарор доранд. Њамин њолат сабаби ба сифати љузъи 

сохторї ба амсилаи «Дар донишљўѐн ташаккул додани фаъолнокии 

маърифатї њангоми омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов» 

ворид намудани љузъњои зерини бо њам алоќамандидошта: технологї, 

муњтавої, бањодињию натиљавї ва ташкилотї гардид. Ба ѓайр аз ин, 

амалия гувоњ аст, ки татбиќи ин бахшњо њангоми вуљуд доштани 

шароити дахлдори педагогї, ќодир аст, самаранокии низоми педагогиро 
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дар кори дар донишљўѐн ташаккул додани фаъолнокии маърифатї 

таъмин намояд [47,С.90-94]. 

Тавсифномаи њар як љузъи амсиларо баррасї менамоем: 

Бахши муњтавої. Дар он љузъи таркибии тарбияи љисмонию 

педагогии фанни таълимї, инчунин кори ањамияти љамъиятидошта, 

фаъолияти варзишии амалищшаванда дар њамкории 

иштироккунандагони раванди таълиму тарбия, ки љамъбасти онњо мавод 

барои бањамбањодињї ва худтањлили фаъолияти љанбаи варзишї ва 

љамъиятидоштаи донишљўѐн мегардад, инъикос мешавад. Мо зарур 

донистем, ки ба таркиби бахши муњтавоии амсилаи пешнињоднамудаи 

худ чунин љузъњоро шомил намоем: пур кардани љузъи таркибии 

муњтавої бо мафњуми «Фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар 

донишљўѐни омўзандаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар 

Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов», ки 

имкон медињад моњияти он мушаххас гардад, људокунии мањз њамин 

љузъњоро асоснок намояд ва умуман моњияти падидаи 

баррасишавандаро аз тарафи њамаи иштироккунандагони кластери 

варзишию тањсилотї идрок намояд [47,С.90-94]. 

Намуди таълимии фаъолият. Самтгирии асосии омодасозии касбии 

омўзгори ояндаи тарбияи љисмонї азхудкунии ин ѐ он њаљми зарурии 

донишњо барои фаъолияти касбї дар соњаи варзиш ва тарбияи љисмонї 

дар заминаи рушди умумии байнифаннї ва фарњангии донишљў 

мебошад. 

Натиљаи таълими мутахассиси оянда бояд дар муассисаи олии 

таълимї аз гирифтани салоњиятњои зерин иборат бошад: 

- тарбияи љисмонию солимгардонї; 

- тамринию мусобиќавї; 

- истироњатї; 

- ташкилию идоракунї; 

- методї ва илмию тањќиќотї; 

- иљтимоию педагогї; 
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- таълиму тарбиявї. 

Фаъолияти љанбаи таълимидошта низ бавосита имкон медињад, ки 

фаъолнокии љамъиятї дар чорчўбаи  раванди тањсилотии муассисаи 

таълимї ташаккул ѐбад ва он ташаккулѐбиро дар чорчўбаи раванди 

таълиму тарбияи низоми устувори вазъиятњои касбии фарогири њадафњо, 

методњо ва шаклњои ноилшавии онњо, технологияњои интерактивї ба 

назар мегирад. Дар раванди тањияи чорабинињо ва лоињањои эљодии 

ањамияти иљтимоидошта ва таълимї, инчунин дар онњо иштирок 

намудани донишљўѐн боиси ба даст овардани малакањо ва таљрибаи 

фаъолнокии љанбаи љамъиятидошта мегардад. 

Натиљаи муносиб дар љараѐни машѓулиятњои синфхонавї бо 

таълимгирандагон ба туфайли истифодаи методњои муосири 

интерактивии таълим, ки дар асоси онњо навтарин алгоритмњои тадрис: 

баррасии кейсњо, бозињои корї, њалли масъалањои самти амалиявї, 

њуљумњои маѓзї, лоињакашї ва ѓайра гузошта шудаанд, ба даст оварда 

мешавад. Ба раванди тањсилот ворид сохтани ин гуна инноватсияњо 

имкон медињад, ки машѓулиятњо дар асоси эљодї ташкил гардида, љињати 

дар донишљўѐн ташаккулѐбии на танњо салоњиятњои донишї мусоидат 

мекунад, балки инчунин таваљљуњи онњоро ба љустуљўи роњи њалњои 

ѓайриќолабии љанбаи касбидошта равона намуда, дар онњо њавасмандии 

иловагии ба худтакомулї ва худинкишофи касбї нигаронидашуда 

ташаккул ѐбад. Малакањои дар натиљаи ин тадбирњо бадастомада 

мавќеъњои раќобатии омўзгорони ояндаро дар бозори мењнати муосир 

ба таври назаррас таќвият хоњад намуд. Дар донишљўѐн ташаккулѐбии 

салоњиятњои иртибототї, лоињавї, ташкилї ва тањлилї дар дарсњо бо 

истифодаи шаклњои интерактивии таълим боиси дар онњо ташаккул 

ѐфтани фаъолнокии  маърифатї ва такмилѐбии захираи билќувваи 

субъектї ва эљодї мегардад [79,С.24]. 

Намудњои фаъолияти љанбаи варзишидошта. Он наќши басо 

муњиме, ки варзиш ва тарбияи љисмонї дар ташаккули шахсияти 

мутахассиси оянда ва фаъолияти он дар љомеа ифо менамояд, љойи њељ 
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гуна шакку шубња нест. Бисѐр вазъиятњои иљтимоии онњо дар соњаи 

варзиш њам ќиѐсшаванда мебошанд ва он ба варзишгар имкон медињад, 

ки таљрибаи худро ба даст оварад ва низоми дастурот ва арзишњои худро 

ташаккул дињад [17,С.238]. Дар ќаринаи мазкур чорабинињои варзишї 

наќши муњим доранд. 

Фаъолияти ањамияти иљтимоидошта. Ин мафњум фарогири 

намудњои фаъолият дар чорчўбаи кластери тањсилотию варзишї аз 

ќабили иљтимоию педагогї, вокунишї, лоињавї, ташкилию идоракунї, 

фарњангию равшаннамої ва љамъиятї мебошад. Њадафи онњо аз тарафи 

омўзгорони ояндаи тарбияи љисмонї ба даст овардани малакањои 

њамкорї дар муњитњои педагогї, касбї ва иљтимої; такмилдињии 

сифатњои шахсии ањамияти љамъиятидошта, мушорикат додани 

донишљўѐн ба фаъолияти љанбаи гуногундошта; амалисозии фаъолияти 

судманди иљтимої; ба даст овардани таљрибаи касбии асосѐфта бар 

идорки арзишии касби интихобнамуда мебошад. 

Технологияњои вижаи љанбаи тањсилотию тарбиявидоштаи 

истифодашаванда дар чорчўбаи ањамияти иљтимоидоштаи намудњои 

фаъолият субъектњоро љињати мурољиат ба захирањои шуури худ водор 

месозанд, ки дар натиљаи он омўзгори оянда равандњои худинкишоф, 

худтарбия ва худомўзишро фаъол менамояд. Ба сифати мисолњои 

равшани натиљањои корбурди чунин технологияњо метавон аз сохторњои 

љамъиятии донишљўї чун шўрои донишљўї, иттифоќњои касаба, 

маќомоти худидоракунї, анљуманњо, иттифоќњо, маҳфилњои эљодї, 

варзишї, сиѐсї ва илмї ном бурд [47,С.90-94], ки вазифаи онњо ташкил 

намудани њам иттињодияњои ѓайрирасмии љавонон аз рўйи раѓбатњо ва 

њам дар фаъолияти расмии ањамияти љамъиятидошта иборат мебошад. 

Асосноккунии намудњои номбаршудаи фаъолиятро ироа медорем. 

Фаъолияти љанбаи ањамияти иљтимоидошта бо самтгирии худ дар 

њамкорї бо дигар одамон тавсиф карда мешавад. 

Мо чунин мешуморем, ки њангоми дар донишљўѐн ташаккулѐбии 

фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар љараѐни омўзиши сотсиологияи 
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варзиш ва тарбияи љисмонї дар шароити Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов чунин шаклњои фаъолияти 

ањамияти иљтимоидоштаи донишљўѐн мубрамтарин ба њисоб мераванд: 

фаъолияти худихтиѐрї, мусоњиба одамони маъруфи шањр ва МТК, 

собиќадорон, иштирок дар дастањои таблиѓотї, роњандозї намудани 

тањќиќоти сотсиологї, сохтани филмњо дар бараи факултет, донишкада 

ва шањри худ ва ѓайра. Иштироки донишљў дар намудњои гуногуни 

фаъолияти ањамияти иљтимоидошта ўро бо таљрибаи муайяни иљтимої 

ѓанї мегардонад, ки дар чорчўбаи он омўзгори оянда бо малакањои 

ошкорсозии мушкилотњои ањамияти иљтимоидошта, лоињакашии 

фаъолияти худ, ки ба њаллу фасли онњо нигаронида шудааст, 

салоњиятњои иљтимої ва малакањои иртибототї ба даст оварда, њамчун 

омўзгори оянда дар соњаи тарбияи љисмонї фаъолияти љанбаи 

маърифатидошта зоњир менамояд. Ќайд кардан зарур аст, ки хоњиши 

роњбарият, маъмурияти муассисаи таълимии олї «аз боло» ривољу 

равнаќ бахшидани фаъолияти љамъиятии донишљўѐн дар баъзе њолатњо 

зарур ва маълум аст, аммо тавре ки амалия нишон медињад, њаѐтитарин 

шаклњои фаъолияти ањамияти љамъиятидоштаи донишљўѐн њамон аст, ки 

бо ташаббус ва шавќу раѓбати худи донишљўѐн пурра мувофиќат 

мекунанд. 

Ба фаъолияти ањамияти иљтимоидошта метавон фаъолияти касбию 

педагогиро мансуб донист, ки маќсади он на танњо таълиму тарбияи 

кўдакон, инкишофи сифатњои шахсї ва аќлонии онњо, балки инчунин 

рушди тамоюлоти муосири љамъиятї, омода намудани насли нав ба 

зарурати њалли проблемањои њам мањаллї ва њам глобалии љањони 

муосир, омўзондани малакањои пешгўї ва омодагї ба пешгўии хатарњои 

билќувваи имконпазир мебошад. Азбаски омўзгор барои донишљўѐни 

худ, аксаран намунаи таќлид аст, зарур мебошад, ки дар ў боз њадди 

аксар фаъолияти маърифатиро инкишоф дод. 

Бояд ќайд намуд, ки вобастагии шахсият аз категорияњои 

иљтимоию фарњангии љанбаи арзишию маъноидошта, механизмњои 
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тафаккурї ва ќолабњои рафтории ў бо дараљаи љалби ў ба фаъолияти 

ањамияти иљтимоидошта алоќамандии зич доранд, зеро мањз дар њамин 

синнусол тањкурсии дурнамоњои зиндагї, арзишњои маънавї гузошта 

мешавад, инсон худро, шавќу раѓбатњо, ќобилиятњо ва имконоти худро 

мешиносад. Сањми муњаќќиќони хориљї аз ќабили А. Фрейд, Ж. Пиаже, 

Э. Эриксон, К. Хорни, Э. Штерн, Ш. Бюллерро дар тањќиќи масъалањои 

ташаккули шахсияти љавон зимни воридшавии ў ба љомеаро хотирнишон 

бояд сохт. Масалан, Ж.Пиаже муътаќид буд, ки мањз синну соли наврасї 

махсусан муњим аст, ки дар ин замон барномаи њаѐтии шахс ташаккул 

ѐфта, ташаккули нињоии он сурат мегирад. 

Ќайд мекунем, ки намудњои гуногуни фаъолияти љанбаи ањамияти 

иљтимоидошта ба донишљў имкон медињанд, ки мавќеи худро дар 

мавриди низоми арзишњо муайян ва барои худ маънии зиндагиро 

равшан намояд. Онњо ба омўзгори оянда ѐрї мерасонанд, ки соњаи 

арзишию маъноии худро њамчун узви љомеаи њисси масъулиятдошта 

барои оянда ба сифати иштироккунандаи муассири фаъолияти барои 

љомеа ањамиятдошта, ки ба худмуайянкунии шахсї асос ѐфтааст, 

мулоњиза намояд. 

Фаъолияти љамъиятї. Иштироки фаъолона дар фаъолияти 

љамъиятї имкон медињад, ки дар љавон ташаббуси эљодї, устуворї , 

хоњиши созандагї, мањорати бартарафкунии душворињо тарбия карда 

шавад, бинобар ин вай унсури муњими дар донишљўѐн ташаккулѐбии 

фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар љараѐни омўзиши сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї дар шароити Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов мебошад. Ба он љалб 

намудани донишљўѐн ба онњо пешнињод намудани имкони пешгўии 

вижагињои муносибатњои байнињамдигарии шахсї дар љомеа ва шароит 

барои амалисозии талаботи худї дар њаѐти фаъолонаи љамъиятиро дар 

назар дорад. 

Нуктањои дар боло зикргардидаро хулоса намуда, метавон муайян 

намуд, ки дар асоси мавќеи фаъоли њаѐтї, пеш аз њама, дар чорчўбаи 
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фаъолияти барои љомеа ањамиятдошта ниѐзмандии фард њам дар 

таѓйирѐбии худ ва њам дар бењсозии воќеияти муњити ў ќарор дорад. 

Пешнињод менамоем, ки ба таври боз њам муфассал воситањо, 

шаклњо ва методњои дар амсилаи тањиянамудаи мо истифодагардида 

мавриди баррасї ќарор дода шавад. 

Шаклњои дар донишљўён ташаккул додани фаъолияти љанбаи 

маърифатидошта дар љараёни омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. 

Рањимов. 

Пешбинї мегардад, ки дар амсила низоми чунин методњо оид ба 

тарбияи шахс истифода гардад: методњо оид ба ташаккули таљрибаи 

рафтори иљтимої; методњои ташаккулдињандаи шуур; методњои ангезавї 

ва њавасмандкунии рафтор ва фаъолият. 

Ба гурўњи методњои оид ба худташкилї ва ташкили љомеаи кўдакон 

инњо мансуб мебошанд: худидоракунии дастаљамъї, бозињои 

дастаљамъї, талаботи ягона дар љомеа, дурнамои дастаљамъї. Онњо ба 

ташаккули љамъияти донишљўѐн (љавонон) ба сифати созмони комили 

педагогї ташкилот ва худташкилии донишљўйї мусоидат мекунанд. 

Методњое, ки гурўњи таъсиррасонии педагогї, худфаъолиятї, 

њамкорї ва муоширатро ташкил мекунанд: муътаќидсозї, талаботи 

педагогї, эњтироми шахсияти таълимгиранда мебошанд. Онњоро 

метавон њам дар њолатњои алоњидаи муошират, њам дар љараѐни 

иртибототи њамарўза корбаст намуд. Њадафи онњо мусоидат кардан ба 

гузариши фард ба низоми њамкории њамшарикие, ки ташкили 

иртибототи байнишахсии асосѐфта ба њамѐрї ва њамкориро дар назар 

дорад. 

Усулњо ва методњои муносибатњои байнињамдигарї ва њамкорињои 

миѐни омўзгорон, донишљўѐн ва мураббиѐни варзиш, миѐни худи 

донишљўѐн иборат аз тарзњои самаранок ва чандирии њамкорињои 

бисѐрљониба мебошад. Илова бар он, омўзгороне, ки эљодкорона кор 
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мекунанд, дар таљрибаи худ усулњои муаллифї ва аз тарафи худ шахсан 

тањияшударо доранд. 

Методњои худфаъолият гурўњеро ташкил мекунанд, ки аз тарзњои 

худташкилии рафтор, ирода, хирад, эњсосот ва руњ иборат буда, инчунин 

ба худпокизагї, худшиносї, худтанќидї ва худтањлилї мусоидат 

мекунанд. Ба туфайли њамин методњо худтакмилдињии маънавии ботинї 

таъмин мегардад, ки яке аз шароити калидии дар донишљўѐн 

ташаккулѐбии фаъолияти љанбаи маърифатидошта њангоми омўзиши 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов мебошад. 

Масалан, ба туфайли методи худтањлил дар донишљў шавќу раѓбат 

нисбат ба худаш таќвия меѐбад, ў дар бораи рафтору кирдори худ 

мулоњизаронї менамояд, аз мавќеъњои ахлоќї ба ниѐзмандињо ва 

хоњишњояш бањо медињад, ба туфайли методи худтанќид бошад, 

донишљў на танњо мулоњизаронї, балки ба рафтори худ, муносибатњо 

дар коллектив, дар љомеа, умуман ба таври танќидї бањогузорї 

менамояд. 

Њамин тавр, худпокизагї, худшиносї, худтанќид ва худтањлил 

механизмњои худтакмилдињї ва ташаккулдињандаи олами ботинии фард 

мебошад. Робитаи сабабию натиљавии равандњои маънавии фард, 

вобастагии байнињамдигарии онњо вижагии ташаккули равандњои 

иродавї ва рафтории ўст, ки ба онњо тарзи ташкилшавии љомеаи вай 

таъсир мерасонанд. 

Методњои таъсиррасонии психологї бояд дар донишљўѐн њавсалаи 

иродавии отифавиро мустањкам намуда, ба рушди талошњо, эњсосот, 

ниѐзмандињо ва шавќу раѓбатњои воло дар онњо, ки љанбаи отифавию 

иродавии шахсро ташкил медињанд, таъсиррасон бошанд. Методњои 

таъсиррасонии психологї шартан ба се зергурўњ таќсим мешаванд. Мо 

дар поѐн онњоро баррасї менамоем. 

Ба гурўњи якуми методњо усулњо ва методњои самти мусбатдошта 

шомил мебошанд. Бо ѐрии онњо дар фард њавсалаи мусбат ба фаъолияти 
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оянда, самтгирї ба фаъолияти љанбаи муфиди иљтимоидошта ташаккул 

меѐбад, боварї ба неруи худ, дидгоњи умумии хушбинона ба муњити 

атроф ба вуљуд меояд. 

Дар гурўњи дуюми усулњо ва методњои нигаронидашуда ба 

ташаккули эњсоси масъулият дар донишљўѐн на танњо барои худ, балки 

њам барои њамкурсони худ усулњо ва методњоро тартиб доданд, ки дар 

асоси онњо муносибатњои баробарњуќуќї, њамшарикї миѐни субъектњои 

ба истилоњ њамрафоќатї ќарор дорад. Методњои мазкур ба афрод имкон 

медињанд, ки оромона, бидуни бадќасдї ба якдигар муносибат намуда, 

аз маслињатњои дўстона ва сарзанишњо, огоњињои боназокат дар бораи 

зарурати иљрои ин ѐ он талабот ѐ уњдадорињо истифода гардад. 

Таркиби гурўњи сеюм фарогири усулњо ва методњои ба баланд 

бардоштани худбањодињии ботинии фард, мустањкамкунии эътимоди ў 

ба неруи худ, тарбияи эњсоси љавобгарї барои ќарорњо ва амалњои худ 

мебошад. 

Боз як категорияи педагогии љузъи таркибии технологияи амсилаи 

моро, ки чун восита мебошад, барои баррасї пешнињод менамоем. 

Мафњуми восита дар чорчўбаи илми педагогикаи муосир шарњу 

тафсири гуногун дорад. Яке аз тафсирњои он далолат мекунад, ки восита 

њамчун унсури раванди тарбия, љузъи вазъият ѐ муњити сохташуда 

баррасї гардад. Педагогикаи анъанавї мафњуми «воситаи тарбия»- ро 

њамчун љузъи таркибии муњити фарњангии истифодашаванда њангоми 

машѓулияти дорои вазифањои тарбиявї шарњу тафсир менамояд. 

Дар чорчўбаи амсилаи мо воситаи дар донишљўѐн ташаккул 

додани фаъолияти љанбаи маърифатидошта инњо мебошанд: мењнат, 

омўзиш, муошират, намудњои фаъолияти бозї ва ѓайра. Маљмўи 

воситањои зикргардида дар ќаринаи раванди таълиму тарбия ба 

инкишофи шахсиятии омўзгорони оянда ба таври назаррас таъсир 

мерасонад. 

Амалияи ба истилоњ фаъолияти муштараки мањсулноки донишљўѐн 

дар љараѐни машѓулиятњои синфхонавї самаранокии таъсиррасонии 
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раванди таълимиро баланд мебардорад. Кўшиши такя намудан ба 

мањсулнокии раванди таълим маќоми кори мустаќилонаро боло бурда, 

бартариро аз амалкарди идоракунандаи омўзгор ба мавќеи мустаќил, 

масъул ва фаъоли таълимгиранда ба сифати субъекти раванди таълиму 

тарбия мегузаронад. 

Фаъолияти донишљўи љанбаи мањсулнокидошта дар чорчўбаи 

кластери варзишию тањсилотии амсилаи мо се љанбаи асосиро дар бар 

мегирад: вай љанбаи эљодї дорад, бояд мањсули шахсиятии тањсилотї ба 

вуљуд оварад; дар асоси он салоњиятњои касбї дар соњаи фанни 

омўхташаванда ќарор дорад. 

Ташкили фаъолияти мањсулнокии љанбаи маърифатидошта 

шаклњои мутавозини маљмўи гурўњї, инфиродї ва дастаљамъии 

фаъолияти таълимиро дар машѓулиятњои синфхонавї бо истифодаи 

методи «сохтани вазъияти комѐбї» ва эњсоси эътимод ба неруи худ дар 

назар дорад. Дар раванди таълим методњо ва шаклњои интерактивї ва 

фаъоли таълим аз ањаммияти калон бархўрдоранд, ки дар миѐни онњо 

бозињои наќшдор, лоињањои тањќиќотї ва эљодї, муоширати муколамавї 

ва ѓайраро метавон ном бурд. Омўзгорон барои њалли вазифањои љанбаи 

таълимию касбидошта аз кумаки чунин шаклњои интерактивї аз ќабили 

њуљуми маѓзї, видеоконференсия, мубоњисањо, бозињои  наќшї ва саволу 

љавоб истифода мебаранд. 

Мењнатро њамчун яке аз воситањои дар донишљўѐн ташаккулѐбии 

фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар љараѐни омўзиши сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии 

Тољикистон ба номи С. Рањимов мавриди баррасї ќарор медињем. 

Мењнат вазифаи абзори тарбиявиро иљро менамояд, дар ин њол 

самаранокии њадди аксари методи мазкур њамон ваќт ба даст оварда 

мешавад, ки фаъолият ба такмил ва шаклдигаркунии объектњои муњити 

маънавї ва моддї нигаронида шуда бошад. Фаъолияти мењнатї ба соњаи 

арзишї, фарњангї, ахлоќї, љисмонї ва аќлонии шахсияти донишљў 

таъсири њавасмандкунанда мерасонад. 
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Њамин тавр, дар донишљўѐн ташаккулѐбии фаъолияти чанбаи 

маърифатидоштаро метавон њамчун маљмўаи таѓйироти сифатию 

миќдорї баррасї намуд, ки бо такмилѐбии сифатњои шахсии донишљўѐн 

иртибот дошта, аз инњо иборат аст: мавќеъгирии дохилии назорати 

субъективї, њимояи аќидањо ва манфиатњои худ, масъулият барои 

љамъбасти фаъолият, њавасмандкунии иштирок дар фаъолияти љамъиятї 

ва варзишї, њадафмандї, худифодакунї, малакањои њамкорї ва ѓайра. 

Нишондињандањои дар боло зикргардида ба амалисозии 

босамартари намудњои фаъолият, ки ба фаъолияти омўзгори тарбияи 

љисмонї иртиботдошта (тарбияи љисмонию тандурустї, фаъолияти 

истироњатї; тамринию мусобиќавї; ташкилию идоракунї; методию 

илмию тањќиќотї; фарњангию равшаннамої; иљтимоию педагогї; 

таълиму тарбиявї), њамчунин азхудкунии намудњои иловагї (љамъиятї, 

лоињавї, худихтиѐрї ва ѓайра) мусоидат мекунанд. 

 

2.2. Кори таљрибавї-озмоишӣ, натиљањо ва тањлили он 
 

Рушди њар гуна илм, аз љумла педагогика њам, омўхтани таљрибаи 

пешќадамро дар соњаи дахлдор, инчунин љамъбасти он, пайгирии 

муназзами њолати љории масъалаи тањќиќшавандаро дар назар дорад, ки 

он имкон медињад аз тамоми дастовардњои охирини амалї ва 

проблемањо огоњї дошта ва дар асоси донишњои мазкур пешгўии 

мувофиќро амалї намуда, дараљаи фаъолияти натиљанокї ва 

њадафмандии тањќиќотии минбаъдаро оид ба проблемаи мубрам баланд 

бардошта шавад. 

Њолатњои дар боло зикргардида зарурати аз тарафи мо роњандозї 

гардидани пурсишномаро ба миѐн овард, ки њадафи он муайян намудани 

мавќеи иштироккунандагони он нисбат ба њолати тањсилоти муосир дар 

соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї мебошад. Боз як 

вазифаи пурсиш ба даст овардани иттилооти пешгўикунанда оид ба 

таъйиноти асосї ва љузъи таркибии муњтавоии фанни «Сотсиологияи 
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тарбияи љисмонї ва варзиш» аз нуќтаи назари донишљўѐн, падару 

модарон ва устодон мебошад. 

 

 

 

Љадвали 1.  Миќдори иштироккунандагони тањќиќоти педагогї 

 

Пурсидашудагон 
Миќдор 

(нафар) 

Устодони фанњои гуногун 44 

Падару модарони донишљўѐни ГН 1,ГН 2, ГО 1, ГО 2 84 

Донишљўѐни ГН 1,ГН 2, ГО 1, ГО 2 88 

Устодони сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш 4 

ДАР МАЉМУЪ: миќдори пурсидашудагон 220 

 

Тавре ки натиљањои тањќиќот нишон дод, бештар аз 90% омўзгорон 

дар асоси барномањои мураттабнамудаи кории худ, маъмулан 

барномањои барои муассисањои тањсилоти умумии таълими аз дарафи 

А.А. Зданевич ва В.А. Лях тањияшударо мавриди истифода ќарор 

медињанд. Дар ин њол 60% омўзгорони пурсидашуда ќисмати гунавии 

барномаи кориро ба гузаронидани маводи барнома оид ба бозињои 

варзишї бахшидаанд [103, С. 20-24]. 

Ќайд менамоем, ки барои 44% устодони «Сотсиологияи тарбияи 

љисмонї ва варзиш» вазифаи солимгардонии машғулиятҳои онњо асосї 

мебошад, 52% - ба сифати вазифаи асосї машќу тамринро меноманд ва 

танњо 4% самтгирии тањсилотии машѓулиятњоро аз рўйи мавзуъњои 

баррасишаванда дараљаи аввал ном мебаранд. Дар робита бо ин 

хотирнишон кардани ин нуктаро зарур медонем, ки самтгирии тамринї 

ва солимгардонї вазифањои шаклњои дигари тарбияи љисмонї 

мебошанд. В.П. Лукяненко дар тањќиќоти худ мавќеи худро дар бораи 

бидуни дурнамо будани такя кардан ба раванди таълим оид ба 
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сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар низоми тањсилоти касбии 

олї дар љанбаи тамринї њаматарафа асоснок намудааст. Талаботи 

тањсилоти олї далолат мекунад, ки љузъи таркибии муњтавоии 

машѓулиятњо оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї бояд дар 

навбати аввал вазифаи тањсилотиро иљро намояд, дараљаи сифатии 

тањсилот дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмониро баланд 

бардорад. 

Коркарди натиљањои пурсишномакунонї имкон дод, ки дар 

љавобњои баъзе омўзгорон як силсила ихтилофњо ошкор карда шавад. 

Дар љараѐни тањќиќот мо баъзе аќибнишинии омўзгорони 

пурсидашударо аз самти њаракатї ба самти тањсилотї мушоњида 

намудем. 

Љавобњо ба саволњое, ки бо зарурати таъмин намудани донишљўѐн 

бо машѓулиятњои љиддии донишњои назариявии махсус дар рафти 

ташкили машѓулиятњои дахлдор ба сифати яке аз босамартарин шаклњои 

њалли вазифањои дар назди раванди таълим матрањбуда иртибот 

доштанд, инчунин ба ќадри кофї ихтилофнок буданд, ба мисли љавоб ба 

саволњо дар бораи он, ки оѐ ба баланд бардоштани дараљаи сифатии 

тањсилоти умумї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

зарурат њаст. 

Масалан, фаќат камтар аз 20% пурсидашудагон зарурати таъмин 

кардани донишљўѐнро бо донишњои босифат оид ба сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї эътироф мекунанд, дар ин њол ќисмати 

асосии пурсидашудагон зарурати чорањои иловагии нигаронидашуда ба 

баланд бардоштани дараљаи тањсилот дар соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимовро эътироф менамоянд. Ва дар њамин њол, аксарияти 

мутлаќи онњо муътаќиданд, ки мањз аз тарафи донишљўѐн донишњои 

махсус мусоидат мекунад, ки дар онњо мустаќилият ва масъулият дар 

њалли вазъиятњои мураккаби њаѐтї коркард гардад. 
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Ташаккулѐбии донишњои махсус ба андешаи устодон дар рейтинги 

самтњои муњими фаъолияти педагогии онњо љойњои аз 3 то 5-ро ишѓол 

мекунанд. Онњо чунин мешуморанд, ки љанбаи муњимтарин дар 

донишљўѐн мустањкам кардани саломатї ва дар онњо рушд додани 

сифатњои љисмонї мебошад (мавќеъњои 1-ум ва 2-юм). 

Боз як далели тасдиќкунандаи мавќеи гуногуни устодон ба 

масъалаи оид ба зарурати тадрис дар чорчўбаи тањсилоти умумї дар 

соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї маводи методї ва 

назариявї равияњои барои ин истифодашаванда мебошад. 

Ба аќидаи 80%  пурсидашудагон гузориши 3-даќиќагї дар љараѐни 

њар як дарс  комилан кофї мебошад. Ба баѐни дигар, аксарияти мутлаќи 

омўзгорони фанни баррасишаванда боварї доранд, ки гузориши кўтоњи 

мухтасари маълумоти љанбаи методию назариявидошта тарзи комилан 

босамари таълим додани мутахассисони оянда дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї бо донишњои махсус мебошад. 

Фаъолияти амалии аксарияти устодони фанни «Сотсиологияи 

тарбияи љисмонї ва варзиш» ба истифодаи машќњои љисмонї ба сифати 

усули асосї ѐ њатто ягонаи методї дар баланд бардоштани дараљаи 

сифатии тањсилоти донишљўѐн двр соњаи баррасишавандаи донишњо 

мебошад. 

Бо ифодаи зираконаи В.П. Лукяненко, чунин равиш аз тарафи 

донишљўѐн аз худ карда шудани донишњои махсусро «дар љањиш, дар хез 

задан ва дар давидан» дар назар дорад. Мо метавонем вуљуд доштани 

номувозинатиии возењро дар фаъолияти амалї ба нафъи љузъи таркибии 

муњтавоии тањсилоти олї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї муайян намоем. 

Боз як љанбаи ихтилофнок дар масъалаи баррасишаванда мавќеи 

пурсидашавандагон нисбат ба аќидаи дар байни мутахассисон 

пањнгардида, дар хусуси он, ки вазифаи асосии машѓулиятњо оид ба 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї на «машѓул шудан ба 

гуфтугў», балки фаъолияти њадди аксари њаракатии донишљўѐн мебошад. 
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Чунин нуќтаи назарро таќрибан 62% омўзгорони пурсидашуда дастгирї 

мекунанд. Љолиб он аст, ки таќрибан 75% пурсидашудагон дар ин њол 

омодасозии њадафманди махсуси омўзгорони ояндаро дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї ба тадриси асосњои 

назариявии фанни мазкур зарур мешауморанд. 

Тавре ки натиљањои пурсиши устодони сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов шањодат медињад, бештар аз 40% њолатњои бањодињии 

донишљўѐн аз рўйи нишондињандаи хоњишњои онњо љињати машѓул 

шудан ба варзиш ва машќњои љисмонї, инчунин аз рўйи дараљаи рушд ва 

сифатњои љисмонї амалї мегардад. Дар ин њол, хеле камтар таваљљуњ ба 

нишондињандаи дараљаи љалби донишљўѐн ба машѓулиятњои мунтазам 

ба машќу тамринњо дода мешавад, ки ба андешаи мо, нодуруст аст, 

чунки ченаки мазкурро мо як ченаки калидї дар шароити љиддишавии 

талабот ба дараљаи сифатнокии омодасозии омўзгорони ояндаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї ва зарурати такмилдињии 

раванди таълим дар соњаи мазкур њисоб мекунем. 

Аз рўйи љамъбасти пурсишномакунонї мо дар хусуси он эътимод 

њосил кардем, ки  аксарияти омўзгорон омода нестанд, ки самтгирии 

раванди тањсилотии олиро дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї амалї намоянд, инчунин боз дар ин бобат, ки устодон ба ќадри 

кофї моњияти дигаргунињои љараѐндоштаро дар соњаи тањсилоти олї ва 

миѐна мулоњиза намекунанд, ки татбиќи босамари онњо бо сабаби 

набудани шароити зарурї хеле ба душворињо мувољењ хоњад гардид. 

Озмоиши амсилаи озмоишӣ ва шароити педагогии зарурї барои 

дар донишљўѐн ташаккул додани фаъолияти љанбаи маърифатидошта 

дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї аз соли 2016 дар 

шароити Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. 

Рањимов љараѐн доштааст. Чунин интихоби муассисањои таълимї 

вобаста ба дараљаи таќрибан мушобењи таъминоти моддию техникии 

раванди таълим, миќдори ќиѐсшавандаи донишљўѐн, тавсифномањои 
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онњо аз рўйи њолати саломатї, азхудкунї ва дараљаи заминавии рушди 

фаъолияти љанбаи маърифатидошта будааст. 

Њамин тавр, мо саъй намудем, ки  яке аз шартњои калидии 

баргузории таљрибаро дар дараљаи баланди сифатї дар њаммонандии 

ченакњои гурўњњои баррасишаванда иљро намоем. 

Њайати гурўњњои озмоишӣ ва назоратиро муайян намуда, мо ба 

принсипе пайравї инамудем, ки тибќи он дар ибтидои тањќиќот ин ѐ он 

маълумоти боэътимод оид ба тафовути назаррас дар миѐни ченакњое аз 

ќабили дараљаи фаъолияти љанбаи њаракатидошта дар донишљўѐн, дар 

онњо ташаккул ѐфтани фаъолияти маърифатї, аз љумла фаъолиятию 

амалиявї, маърифатї, љузъњои арзишию њавасмандкунонї, њолати 

саломатї ва рушди умумии љисмонї вуљуд надоштанд. 

Њамчунон раванди таълими омўзиш дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї дар шароити Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов њаммонанд ташкил ѐфта буд: 

њамаи иштироккунандагони таљриба таълимро дар басти якуми 

муассисањои таълимии дорои таќрибан дараљаи ягонаи таъминоти 

моддию техникї ва аз рўйи барномањои њамнавъ (тањти тањрири А.А. 

Зданевич ва В.И.Лях) гузаронида буданд. 

Маводи бойгонї ва њуљљатии (вараќаи азхудкунї, инчунин 

њуљљатгузории омўзгорони сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї) 

дорои муайянкунии њолати љории соњаи тањсилот, пеш аз њама, дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї мавриди омўзиш ќарор 

гирифтанд. 

Иттилоот дар бораи љанба, муњтаво, њаљми вазифањои хонагї, 

инчунин оид ба њаљми сарбории њаракатиро ба донишљўѐн ба ѓайр аз 

дигар манбаъњо аз наќшањои таълимї њам ба даст овардем. 

Омўзиши вараќањои азхудкунии донишљўѐн мо имкон дод, ки 

иттилоотро дар бораи иштироки донишљўѐн дар дарсњо оид ба 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї, дар бораи самтгирии 

машѓулиятњои мазкур (амалиявї ѐ назариявї), дар бораи њолати 
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саломатии донишљўѐн ва чи ќадар онњо бо сабаби беморї ба 

машғулиятҳои фанни тањќиќшаванда иштирок надоштаанд. 

Тањлили њуљљатгузории устодони сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї (аз љумла банаќшагирии дарсї ва мавзўї, барномаи корї ва 

наќшањои солонаи корњои љанбаи варзишию оммавидошта) имкон дод, 

ки вижагии ташкили раванди таълим ва љанбањои алоњидаи ташкилию 

методии баргузории машѓулиятњои синфхонавї ва ѓайра муайянкарда 

шавад. 

Њангоми омўзиши вижагињои раванди таълим дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї, аз љумла, шаклњо, методњо ва 

воситањои таълим методи мушоњидаи педагогї истифода гардид. 

Методи баррасишаванда омўзиши чунин љанбањои раванди 

таълимро дар назар дорад: 

- вижагињои махсуси тадриси донишњои махсус ва корбурди амалии 

онњо; 

- вижагињои ташкили машѓулиятњои синфхонавї оид ба 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї (методњо, шаклњо, воситањо, 

вазифањо ва шароити моддию техникии корњо); 

- муносибати донишљўѐн ба маводи методию назариявї оид ба 

фанни омўхташаванда; 

- аз тарафи таълимгирандагон дар зиндагии њамарўза истифода 

намудани воситањои тарбияи љисмонї; 

- љалб кардани донишљўѐн ба фаъолияти тарбияи љисмонию 

солимгардонї ва варзишию оммавии берун аз дарсї. 

Наќш ва љойгоње, ки «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш» 

дар њаѐти минбаъдаи хатмкунандагон ишѓол мекунад, дар љараѐни 

тањќиќот мавзўи таваљљуњи асосї буд. 

Тањќиќоти диссертатсионие, ки дар давраи солњои 2016 -2019 

баргузор гардид, аз се марњила иборат буд. 
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Дар муддати марњилаи якум гурўњњои назоратї ва озмоишӣ аз 

љумлаи донишљўѐни факултетҳои Донишкадаи тарбияи ҷисмонии 

Тоҷикстон баноми С. Раҳимов ташкил карда шуданд. 

Аксарияти омўзгорон чунин мешуморанд, ки мањз ба синнусоли 

донишљў дар раванди таълим, таваљљуњи махсус додан зарур аст. Тибќи 

мулоњизаи бамавриди педагоги барљастаи замонњои пеш Я.А.Коменский, 

мањз дар њамин давра дар инсон асосњои љањонбинї, эътиќодот ва 

андешањо ташаккул меѐбад. Я.А. Коменский муќоисаи тимсолии одами 

бебарорро бо зарфи шикастае ташбењ мекунад, ки њамеша дар худ «бўйи 

дар натиљаи истифодаи нахустин гирифтаашро» нигоњ медорад. 

Муаллифи тањќиќот бошад, муќоисаи синни љавониро гоње бо дарахт, 

гоње бо њалќаи чўбин ва гоње бо пашм ва гоње бо нахустин таассуроти 

дар зиндагии инсон устувортарин меоварад [43, С.656]. 

Донишљўѐни Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи 

С. Рањимов саъй менамоянд, ки камбудињои худро решакан карда, бењтар 

шаванд, онњо ба худтанќидкунї ва худмушоњида тамоюл доранд, ки оид 

ба мулоњизаи њар гуна фаъолияти амалинамудаи онњо шањодат медињад. 

Омўзиш њамчун яке аз намудњоифаъолият бояд шахсро дигаргун сохта, 

ниѐзмандињои амалї ва маърифатии донишљўро ќонеъ созад [95,С.511]. 

Дар ин њол, аз рўйи љамъбасти тањќиќоти сершумори самти 

психологию педагогї мо медонем, ки мањз синни наврасї давраи 

коњишѐбии мустаќилият, ташаббуснокї, фаъолиятнокї дар фаъолнокии 

маърифатї ва њаракатї мебошад, ки дар натиља боиси коњишѐбии 

азхудкунї ва коњишѐбии њаљми фаъолияти љанбаи њаракатидошта 

мегардад. 

Дар синни наврасї дар донишљўѐн дар миѐни ангезањои асосї 

њамонњое бартарї пайдо мекунанд, ки имкон медињанд, дар миѐни 

њамсолон аз лињози љисмонї - бо неруи худ ѐ њаљми мушакњои худ фарќ 

намоянд. Барои љавони наврас муњим аст, ки дар миѐни дўстони худ обрў 

дошта бошад ва дар шакли «зани воќеї» ѐ «марди воќеї» бошад. Дар 

писарбачањо неруи љисмонї ва андоми мавзун дар духтарбачањо яке аз 
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ангезањои калидї барои машѓулиятњои фаъоли машќњои љисмонї 

мебошад. Ин талошњои табии љавононро бояд дар раванди таълим ба 

таври фаъол истифода намуда, барои онњо шароити заруриро муњайѐ 

бояд намуд. 

Дар робита бо он нуктањое, ки дар боло зикр гардид, мо чунин 

мешуморем, ки тањсилот дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї бояд ба он нигаронида шуда бошад, ки таълимгирандагон 

донишњои махсус ба даст оваранд ва онњо дар таљрибаи амалии худ 

манфиати онро бубинанд. Раванди таълим бояд њатман бо 

дарназардошти эњсосоти мустаќилият ва «калонсолї», ки ба наврасон 

хос мебошад ташкил шуда бошад. Барои донишљўѐн фароњам намудани 

чунин шароит, махсусан муњим тасаввур мешавад, ки дар он шароит 

онњо метавонистанд ба таври њадди аксар захираи эљодї ва ташаббуси 

худро, инчунин малакањои ташкилии худро дар фаъолияти варзишию 

тарбияи љисмонї ва тањсилотї зањир менамуданд. 

Аз тарафи донишљўѐн идрок гардидани ањаммияти тањсил дар 

зиндагии минбаъда муносибати онњоро ба фаъолияти таълимї муайян 

менамояд. Бинобар ин, дар њамкории миѐни омўзгор ва донишљўѐн такя 

ба таљрибаи зиндагї ањамияти калон дорад. 

Зарур аст, то ки дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов тамоми асосњои назариявию методологие гузошта 

шавад, ки ба донишљўѐн имкони идрок кардан, андеша рондан ва 

фањмидани наќши муњими фаъолияти варзишию тарбияи љисмониро 

имконпазир намояд ва онњо дар зимни худмуайянкунї бо «калонсолї»- и 

худ дар амалия донишњои бадастовардаи худро ба кор баранд. 

Нуктањои дар боло зикргардида, тасдиќ мекунад, ки мањз дар 

давраи тањсил дар низоми муассисањои таълимии миѐна ва олї барои дар 

наврасон инкишоф додани фаъолияти љанбаи маърифатидошта ва 

ташаккулѐбии самтгирињои арзишї, шавќу раѓбат ва дастурњои ангезавї 

ба фаъолияти њаракатї ва маърифатї, ба машѓулиятњои тарбияи 

љисмонї ва варзиш муносиб мебошад. 
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Дар љараѐни тањќиќоти озоишӣ бо пайгирии натиљањои љорї мо 

дар бораи он мулоњизаи тахминї пешнињод намудем, ки шароити 

педагогии аз тарафи мо тањиягардида ва худи амсилаи озмоишӣ то чи 

њадде метавонанд аз оѓози зинаи якуми тањсилоти умумї ба дар 

донишљўѐн афзудани самаранокии ташаккули фаъолияти љанбаи 

маъифатидошта дар сањаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

мусоидат хоњанд намуд. 

Дар марњилањои аввали таълим донишљўѐн оид ба муњим будан ва 

таъсири машќњои љисмонї ба организми инсон бо маќсади ташаккули 

заминањо барои идроки бештар мукаммали ањамияти фаъолияти 

њаракатї дар зиндагии њамарўза бояд тасаввури умумиро ба даст оранд. 

Дар чорчўбаи марњилаи дуюми тањќиќот ташаккулѐбии гурўњњои 

ГО2 ва ГН 2 амалї гардида, муњтавои таљрибавии тањќиќоти љанбаи 

таълимидошта оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї тасњењ 

гардид, амалисозии татбиќи шароити педагогии дар љараѐни тањќиќот 

ошкоргардида дар зинаи аввалияи раванди тањсилот дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї сурат гирифт. 

Ташкили раванди таълимии умумитањсилотї дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар њар ду гурўњњо бо 

дарназардошти  шароити педагогие, ки дар љараѐни тањќиќот ошкор 

гардида буданд, инчунин тибќи амсилаи тањиянамудаи мо, ки дар асоси 

он истифодаи васеи имконоти иттилоотии фанни таълимии 

«Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї» ќарор дорад, њамчунин 

корбурди маљмўаи донишњои тарбияи љисмонї ба сифати абзори 

калидии дар донишљўѐн ташаккулѐбии фаъолияти љанбаи 

маърифатидошта ва болоравии дараљаи сифатии тањсилоти донишљўѐн 

дар соњаи  сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї мебошад. 

Дар асоси раванди тањсилоти умумї дар соњаи  сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї дар гурўњњои ГН1 ва ГН2 методњо, шаклњо, 

воситањо ва равишњо ба ташкилѐбии он гузошта шуда буданд. 
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Тавре ки дар боби якуми тањќиќоти мазкур нишон дода шуда буд, 

тањќиќоти сохтори фаъолнокии  маърифатї имкон дод, ки љузъњои 

таркибии асосии фаъолиятию амалиявї, маърифатї ва ангезавию 

арзишї ошкор карда шаванд. 

Арзѐбии њар як љузъи таркибї бо ѐрии тестњо (санљишњо) ва 

методикањои бештар иттилоотибуда ва махсус интихобгардида, ки аз 

тарафи мо бо дарназардошти вижагии раванди тањсилот 

мувофиќгардонидашуда дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї роњандозї гардид. 

Дар миѐни онњо инњоро ќайд мекунем: 

- љузъи такрибии ангезавию арзиширо аз рўйи методикањои В.С 

Юшкевич (талаботи маърифатї); Е.П. Илйина (талабот дар фаъолияти 

љанбаи њаракатидошта); Н.А.Курдюкова ва Е.П. Илйина (дараљаи 

њавасмандии донишљўѐн ба омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї); 

- методикаи маљмўии мувофиќнамудаи А.Д. Андреева - Ч.Д. 

Спилбергер; 

- њангоми арзѐбии љузъи таркибии фаъолиятию амалиявї 

методикањои М. Рокич (низоми арзишњо); Г.Н. Казантсева (муносибати 

донишљўѐн ба машғулиятҳои сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї); 

Люшер (ниѐзмандињои донишљўѐн ба мавзўи баррасишаванда); 

- љузъи таркибии маърифатї аз рўйи методикањои зерин арзѐбї 

мегардад: В.П. Беспалко (дараљаи сифатии азхудшавии малакањо ва 

донишњои дастурию методї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї), В.И. Андреев, А.М. Прихожан ва Р.И. Айзман (саъю кўшииш 

ба худомўзї). 

Самаранокии тањќиќоти  озмоишӣ бо ѐрии тањлили риѐзию оморї 

арзѐбї мегардад. 

Эътимоднокии натиљањои бадастомада њангоми тањќиќоти 

фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї бо истифодаи меъѐри Х санљида шуданд. Сабаби 
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асосии ин гуна интихоб самаранокии метод мањз дар њолатњои дорои 

интихобњои санљидашавандањо (аз 20 то 100 нафар) будааст, ки ба 

туфайли он имкони муќоисаи эътимоднокии таѓйироти  

нишондињандањои дар натиљаи таљриба ба вуќуъомада фароњам 

шудааст. 

Дар миѐни сабабњои интихоби методи мазкур, ќобилияти ба таври 

воќеъбинона ва босифат арзѐбї намудани љамъбасти санљишу тестњо, 

суњбатњо, пурсишњо, пурсишномакунињоро ќайд менамоем. Чун ќоида, 

љавобњо ба саволњо тафриќа намудани онњоро аз рўйи якчанд 

категорияњо вобаста ба муносибати пурсидашавандањо ба љанбањои 

гуногуни фаъолияти педагогї («намедонам», «бале», «на») ба назар 

мегирад. 

Иштироккунандагони њар як гурўњ аз рўйи ду дараља таќсим шуда 

буданд. Ба дараљаи якум донишљўѐне дохил шуда буданд, ки вазифаро 

иљро карда буданд, ба дараљаи дуюм онњое шомил гардида буданд, ки аз 

уњдаи иљрои вазифа набаромада буданд. Эътимоднокии натиљањо бо 

ѐрии љадвалњои бисѐрхонаї, ки муќоисаи нишондињандањои гурўњњои 

гуногунро дар байни худ имконпазир мекарданд, муайян карда мешуд. 

Љадвали 2. Љадвали чорхонагии муайянкунии  

эътимоднокии натиљањои тањќиќоти педагогї 

Гурўњ Дараљаи 1 Дараљаи 2 

Миќдори 

иштироккунандагони  

таљриба 

Гурўњи  озмоишӣ О1 О2 О1 + О2 = Nт 

Гурўњи  назоратї Н1 Н2 Н1 + Н2 = Nн 

Дар маљмуъ О1+ Н1 О2+ Н2 Nт + Nн = N 

Эзоњ: Т]  - шумораи дар ГО машѓулбудагоне, ки вазифаро иљро кардаанд; О2 - 

шумораи дар ГО машѓулбудагоне, ки вазифаро иљро накардаанд; мутаносибан,Н1 ,  Н2 - 

шумораи дар ГН машѓулбудагоне, ки вазифаро иљро кардаанд ва накардаанд; N - 

теъдоди умумии мушоњидашавандагон баробари О1 +О2 + Н1 ,  +Н2, ѐ  пт + пн 

мебошад.. 
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Њангоми муайянкунии эътимоднокии натиљањои тестњои дараљаи 

омодагии љисмонї t-меъѐри Стюдент истифода гардид. Методи мазкур 

њангоми муќоисаи натиљањо аз рўйи љадвали робитањо ва љадвали 

фосилавї ба кор бурда шудааст. 

Арзѐбии љузъи таркибии ангезавию арзишї бо ѐрии методикањои 

мувофиќкунонидашуда ба тањќиќоти њавасмандкунии донишљўѐн ба 

омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї (Н.А. Курдюкова, 

Е.П. Илйина), инчунин ниѐзмандињои онњо дар фаъолияти њаракатї 

(Е.П. Илйина) ва љанбаи имаърифатидошта (В.С. Юркевич) амалї карда 

шуд. 

Бо ѐрии методикаи Н.А. Курдюкова, Е.П. Илйина «Самтгирии 

донишљўѐн дар фарогирии донишњо» дараљаи њавасмандии донишљўѐн 

ба дарѐфти донишњои нав муайян карда мешавад. Дар љадвали 3 мо 

љамъбасти корбурди онро  пешнињод намудаем. 

 

 

Љадвали 3. Пешравии дараљаи самтгирї ба фарогирии донишњои 

соњаи тарбияи љисмонї дар љараёни мушоњидаи бардавом аз болои 

намояндагони гурўњњои дараљавї 

 
 

Нишондињандањои марњилаи якуми тањќиќот 

Марњилањои 

таљриба 

Гурўњ Дараљаи њавасмандї Эътимоднокии 

тафовутњо аз рўйи х2 

баланд миѐна паст Х2 

буњр 

Х2 

муш.

оњ 

Х 

муќоиса 

Пеш аз 

таљриба 

ГН1 22% 26% 52% 5,99 0,2 Х2буњр.>

Х2мушоњ. ГО1 17% 26% 57% 

Баъд аз  

таљриба 

ГН1 44% 26% 30% 5,99 7,4 Х2буњр< 

Х2мушоњ. ГО1 61% 39% 0 
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Нишондињандањои марњилаи дуюми тањќиќот 

Пеш аз 

таљриба 

ГН2 24% 33% 43% 5,99 0,5 Х2буњр.>

Х2мушоњ. ГО2 24% 19% 57% 

Тањќиќоти 

фосилавї 

ГН2 29% 33% 38% 5,99 7,9 Х2буњр< 

Х2мушоњ. ГО2 67% 14% 19% 

Баъд аз 

таљриба 

 

ГН2 24% 38% 38% 5,99 8,3 Х2буњр< 

Х2мушоњ. ГО2 81% 14% 5% 5,99 

 

Тавре ки натиљањои донишљўѐни Донишкадаи тарбияи љисмонии 

Тољикистон  ба номи С. Рањимов  (ГО1, ГН1, ГО2, ГН2), ки мо дар 

муддати ду марњилаи тањќиќот ба даст овардем, истфодаи амсилаи аз 

тарафи мо тањиягардида њангоми ташкилитањсилоти умумї дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї имкон медињад, ки афзоиши 

назарраси њавасмандии донишљўѐн ба фарогирии донишњо ва малакањои 

нав дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

(нишондињандаи миѐнаи афзоиш ба 51% мерасад) муяссар гардад. 

Аз нахустин марњилањои раванди таълими оид ба сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї љори намудани шароити педагогии 

тањиянамудаи мо, имкон дод, ки дараљаи самаранокї дар муќоиса бо 

гурўњи якуми озмоишӣ ба андозаи 20% (61% дар ГО1 ва 81% дар ГО2 аз 

рўйи дараљаи њавасмандї њангоми хотимаи таљриба) баланд бардошта 

шавад. 

Дар љадвали 4 нишондињандањои тавсифкунандаи ниѐзмандињои 

донишљўѐн дар фаъолияти љанбаи њаракатидошта, ки бо ѐрии тести 

(санљиши) Е.П. Илйина ба даст омадаанд, пешнињод мегардад. 
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Љадвали 4. Пешравии дараљаи ташаккулёфтагии ниёзмандї  

ба фаъолияти њаракатї  

Нишондињандањои марњилаи якуми тањќиќот 

Марњилањои 

таљриба 

Гурўњ Дараљаи ниѐзмандї ба 

фаъолияти њаракатї 

Эътимоднокии 

тафовутњо аз рўйи  х2 

 

 

 

 

Баланд миѐна паст  х2 

буњр. 

х2 

му-

шоњ. 

Хмуќо- 

иса 

Пеш аз 

таљриба. 

ГН1 39% 26% 35% 5,99 1,4 Х2буњр.>Х2 

мушоњ. 

 

 

ГО1 39% 29% 32%  

 

 

 

 

 

Баъд аз 

таљриба 

ГН1 13% 22% 65% 5,99 13,7 Х2буњр. < 

Х2мушоњ. 

 

 

ГО1 52 % 48% 0  

 

 

 

 

 

Нишондињандањои марњилаи дуюми тањќиќот 

Пеш аз 

таљриба 

ГН2 24% 38% 38% 5,99 4,7 Х2буњр.>Х2

мушоњ.  

 

 

ГО2 22% 40% 38%  

 

 

 

 

 

Тањќиќоти 

фосилавї 

ГН2 19% 24% 57% 5,99 12,8 Х2буњр. 

<Х2мушоњ 

 

 

ГО2 62% 38% 0  

 

 

 

 

 

Баъд аз 

таљриба 

ГН2 17% 38% 45% 5,99 14,3 Х2буњр. < 

Х2мушоњ. 

 

 

ГО2 67% 33% 0  
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Тавре ки натиљањои санљишњо (тестњо) нишон медињанд, дар 

гурўњњои назоратї ва озмоишӣ корбурди амсилаи пешнињоднамудаи мо 

аз зинањои ибтидоии таълим (ГО2) имкон медињад, ки миќдори 

донишљўѐни дорои дараљаи баланди ниѐзмандї ба фаъолияти љанбаи 

њаракатидошта ба андозаи 45% афзоиш дода шавад. Ќобили ќайд аст, ки 

нишондињандаи мазкур барои ГО1 ба13% баробар буда, барои гурўњњои 

назоратї бошад, коњишѐбии назаррасро нишон додааст. 

То замони хатми муассисаи таълимї дар гурўњњои ГО1 ва ГО2

донишљўѐни дорои дараљаи пасти ниѐзмандии фаъолияти љанбаи 

њаракатидошта боќї намонданд. Њамин тавр, корбурди амсилаи 

озмоишӣ ва шароити педагогї дар марњилаи ибтидоии таълим ба таври 

њадди аксар самаранокии онро баланд хоњад намуд. 

Дараљаи фаъолнокии маърифатї бо ѐрии пусишномакунонї тибќи 

методикаи В.С. Юркевич, ки дар натиљаи мувофиќкунонї ва соддакунї 

вазифаи худро ба дараљаи олї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї иљро намудааст, муайян карда мешавад.  Дар љадвали 5 

мо натиљаи њамин пурсишномаро пешнињод намудаем. 

Љадвали 5. Пешравии  дараљаи ташаккулёфтагии ниёзмандињои 

маърифатї 

Марњилањои 

таљриба 

Гурўњ Дараљањои ниѐзмандињои 

маърифатї 

Эътимоднокии 

тафовутњо аз рўйи Х2 

баланд миѐна паст Х2 

буњр 

Х2 

мушо-

њида 

Хмуќоиса 

Нишондињандањои марњилаи якуми тањќиќот 

Пеш аз 

таљриба 

ГН1 35% 39% 26% 5,99 1,4 Х2буњр.>Х2

мушоњида ГО1 33% 41% 26% 
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Баъд аз 

таљриба 

ГН1 22% 52% 26% 5,99 12,7 Х2буњр.<Х2

мушоњ. 

ГО1 65% 13% 22% 

Нишондињандањои марњилаи  дуюми тањќиќот 

Пеш аз таљриба ГН2 29% 57% 14% 5,99 4,3 Х2буњр.<Х2

мушоњ. 

ГО2 29% 43% 28% 

Тањќиќоти 

фосилавї 

ГН2 24% 43% 33% 5,99 7,8 Х2буњр.<Х2

мушоњ. 

ГО2 48% 38% 14% 

Баъд аз 

таљриба 

ГН2 24% 38% 38% 5,99 11,3 Х2буњр.<Х2

мушоњ. 

ГО2 71% 19% 10% 

Тавре ки аз љадвали 5 дида мешавад, дар оѓози тањќиќот 

донишљўѐни факултети «Тарбияи љисмонї» дар њар ду гурўњњо (ГН2,

ГО2,) ва факултети «Тайѐрии њарбї» (ГН1, ГО1) дараљаи ба ќадри кофї 

баланди ниѐзмандї ба донишњоро (мутаносибан, 29% ва 35%) нишон 

доданд. Дар гурўњњои озмоишӣ дар натиљаи таљриба нишондињандањои 

мазкур афзоиш намуданд (ба андозаи 30% барои ГО1 ва 42% барои ГО2 ) 

ва мутаносибан, 65% ва 71% -ро ташкил доданд. Дар ин њол, гурўњњои 

назоратї суќут, яъне пастшавии нишондињандањоро ба андозаи 13% 

барои ГН1 ва 5% барои ГН2- нишон доданд. 

Арзѐбии љузъи таркибии ангезавию маќсадии фаъолияти љанбаи 

маърифатидошта аз он шањодат медињад, ки нишондињандањо дар њар ду 

гурўњи озмоишӣ ба шароити нобаробарии Х2 буњр. Х2 мушоњ. љавоб 

идомаи ҷадвали 5

ГО1 65% 13% 22% 

1                       2             3                4              5        6        7               8  
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додаанд, ки он эътимоднокии натиљањои бадастомада ва дараљаи 

баланди самаранокии амсилаи озмоишӣ ва шароити педагогии 

тањиянамудаи моро тасдиќ намуд. 

Љузъи таркибии маърифатї аз рўйи методикањои таѓйирдодашуда 

арзѐбї гардидааст, ки ба омўзиши омодагии донишљўѐн ба худомўзї, 

инчунин ба муайянкунии дараљаи малака ва донишњои дастурию методї 

ва назариявї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї 

мувофиќ карда шуда буд. 

Дар љадвали 6 нишон дода шудааст, ки донишљўѐн чи ќадар ба 

худомўзї дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї омода 

мебошанд. 

 

Љадвали 6. Динамикаи дараљаи ташаккулёфтагии омодагї ба худомўзї 

 

Нишондињандањои марњилаи якуми тањќиќот  

Марњилањои 

таљриба 

Гурўњ Дараљаи омодагї ба 

худомўзї 

Эътимоднокии 

тафовутњо аз рўйи х2 

баланд миѐна паст Х2 

буњр 

Х2 

муш

шоњ. 

Х муќоиса. 

Пеш аз 

таљриба 

ГН1 9% 17% 74% 5,99 1,6 Х2буњр.<Х

2мушоњ.  ГО1 11% 13% 76% 

Баъд аз 

таљриба 

ГН1 13% 26% 61% 5,99 11,3 Х2буњр.<Х

2мушоњ. ГО1 61% 30% 9% 

Нишондињандањои марњилаи дуюми тањќиќот 

Пеш аз 

таљриба 

ГН2 10% 14% 76% 5,99 2,1 Х2буњр.<Х

2мушоњ.. ГО2 7% 14% 79% 

Тањќиќоти 

фосилавї 

ГН2 14% 29% 57% 5,99 13,9 Х2буњр.<Х

2мушоњ. ГО2 52% 29% 19% 

Баъд аз 

таљриба  

ГН2 24% 14% 62% 5,99 14,7 Х2буњр.<Х

2мушоњ. ГО2 71% 19% 10% 5,99 
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Тавре  ки маълумоти љадвали 6 шањодат медињанд, дар муддати 

марњилањои якум ва дуюм  беш аз 70% донишљўѐни гурўњњои таљрибавию 

назоратї нишондињандањои пасти омодагї ба худомўзиро дар соњаи 

сотсологияи варзиш ва тарбияи љисмонї намоиш доданд. Бењбудии 

назарраси нишондињандањои  мазкур дар зинаи хотимавии тањќиќот 

сурат гирифтааст, ваќте ки дар њар ду гурўњњои озмоишӣ теъдоди 

донишљўѐни дараљаи на чандон баланддошта ба њисоби миѐна ба 

андозаи 68% коњиш ѐфтааст, дар сурате ки барои гурўњњои назоратї 

раќами мазкур 13% ва 14%-ро ташкил дода буд. 

Тањќиќот нишон доданд, ки донишљўѐни факултети «Варзиш» 

(таќрибан 81%) дар он шавќу раѓбат нишон доданд, ки натиљањои 

омодагии љисмонии њудро пайгирї намоянд. Дар давраи тањсил дар 

донишкада ин гуна донишљўѐн дар гурўњи озмоишӣ ба андозаи 8% 

афзоиш ѐфтанд, гурўњи назоратї бошад, якбора коњишѐбии ин 

нишондињандаро (ба андозаи 61%) нишон дадааст. 

Таљрибаи аз тарафи мо созмондодашудаи ташкили раванди таълим 

дар соњаи сотсиологияи варзиш корбурди равишњоеро  пешбинї 

мекунад, ки аз усулҳои анъанавї бо талаботи бештар ба омўзиши маводи 

дастурию методї ва назариявї аз тарафи таълимгирандагон дар соњаи 

донишњои баррасикунандаи моро дар назар дорад. 

Дар давраи тањсил дар факултети «Варзиш» пастшавии 

худбањодињии донишљўѐн нисбат ба донишњо оид ба фанни 

«Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї» (гурўњи назоратї ба 

андозаи 31% ва дар гурўњи озмоишӣ ба андозаи 85%) ба мушоњида 

расидааст. Мо чунин мешуморем, ки ин гуна тафовут дар 

нишондињандањо натиљаи он будааст, ки донишљўѐни  гурўњи озмоишӣ 

ба андозаи бештар гуногуншаклї ва вусъати донишњоро дар чорчўбаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дарк мекунанд, ки он 

бањодињии воќеъбинонатари донишњои худ дар соњаи мазкурро вобаста 

месозад. 
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Барои бањодињии аз тарафи донишљўѐн азхудшавии малакањо ва 

донишњои љанбаи махсусдошта оид ба фанни «Сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї» мо таносуби сатњи мураккабии маводи 

тадрисшавандаро бо ин ѐ он  дараљаи таљрид ба кор бурдем. 

Аллакай дар марњилаи хотимаѐбии тањќиќот  83% аз ГН 1 ва 2 ва 

4% донишљўѐн аз ГО1 мутаносибан, дараљањои «намунавї» ва 

«шогирдона»-и донишњоро дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї доштанд. Дар зимн, дар ГО2 чунин њолатњо ошкор нашудааст. 

Шумораи донишљўѐне, ки баъди ба охир расидани таљриба дараљаи 

донишњои «эвристикї» -ро намоиш доданд, дар гурўњи таљрибавии якум 

аз 15% то 67%, дар гурўњи дуюм бошад, аз 6% то таќрибан 54%  афзоиш 

дошт. Нишондињандањои гурўњњои назоратї хеле камтар буданд: дар 

гурўњи якум 12% - 17%, дар гурўњи дуюм бошад 6% -12%-ро ташкил 

намуд. 

Танњо донишљўѐни њар ду гурўњњои озмоишӣ донишњои дараљаи 

«эљодї»-ро нишон доданд. Ќобили ќайд аст, ки дар ин њол 

нишондињандаи гурўњи дуюми озмоишӣ ба андозаи 17% баландтар буд, 

зеро мањз дар њамин гурўњ ташкили таълими сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї тибќи амсилаи нав аз марњилањои ибтидоии таълим 

амалї гардидааст. 

Њамин тавр, аксарияти мутлаќи донишљўѐн аз ду гурўњи озмоишӣ 

аз дараљаи «намунавї» ва «шогирдона» - и донишњо ба дараљањои 

«эљодї» ва «эвристикї» гузаштанд. Дар ин њол, дар гурўњњои назоратї 

дараљањои «намунавї» ва «шогирдона» - ро мутаносибан, 88% ва 94% 

донишљўѐн намоиш доданд, дар охири тањќиќот бошад, дар минтаќањои 

«эљодї» ва «эвристикї» фаќат 17% ва 10% донишљўѐн (ГН1 ва ГН2, 

мутаносибан) ќарор доштанд. 

Натиљањои тањќиќоти гузаронидашуда маќсаднокии истифодаи 

амсилаи озмоишӣ ва шароити педагогии пешнињоднамудаи моро 

њангоми ташкили раванди таълим оид ба сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї ба сифати омилњои муњими баланд бардоштани 
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дараљаи сифатии тањсилоти умумї дар соњаи тањќиќшаванда тасдиќ 

намуданд. 

Арзѐбии љузъи таркибии фаъолиятию амалиявии љанбаи 

маърифатидошта дар љараѐни омўзиши сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї ба омўзиши чунин љанбањо асос меѐбад: 

- ниѐзмандї дар фанни таълимии омўхташаванда; 

- муносибати донишљўѐн ба дарсњо оид ба сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї, инчунин ангезањои  иштирок дар онњо (аз рўйи 

методикаи Г.Н. Казантсева); 

- арзишњои абзорї ва нињої (методикаи М. Рокич); 

- мониторинги мунтазами натиљањои баъд аз тањќиќоти озмоишӣ. 

Методикаи Г.Н. Казантева барои омўзиши муносибати донишљў ба 

ин ѐ он ашѐ, ѐ умуман таълим (фасли 1), инчунин барои ошкорсозии 

сабаби ин ѐ он муносибат (фасли 2) пешбинї гардидааст. 

Тавре ки додањо шањодат медињанд, дар оѓози тањќиќот 

машғулиятҳои сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї фаќат барои 

30% донишљўѐн аз гурўњњои озмоишӣ ва назоратї мавриди писанд ќарор 

гирифта буданд, дар ин њол,  9% ва 7%, мутаносибан, онро њамчун дарси 

номаќбул ќайд намудаанд. 

Дар хотимаи таљриба бошад, сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї танњо ба 13% донишљўѐн аз гурўњи назоратї писанд омада, дар 

гурўњи озмоишӣ нишондињандаи мазкур то 57% афзоиш дошт. 

Љамъбасти мушоњидањои бардавом, ки баъд аз ду сол  аз замони 

ќисмати асосии таљриба баргузор шуда буданд, аз он гувоњї медињанд, 

ки донишљўѐни курсњои болої аз гурўњи назоратї танњо дар 13% њолатњо 

машғулиятҳои сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмониро маќбулу 

писандида медонанд. Барои гурўњи озмоишӣ нишондињандаи мазкур ба 

41% баробар буд. Ќобили ќайд аст, ки коњишѐбии нишондињандаи 

мазкур дар гурўњи озмоишӣ, асосан аз њисоби фанњои тахассусї ба вуќуъ 

омадааст. Дар ин њол, дар миѐни донишљўѐн аз гурўњи озмоишӣ касоне 

ошкор нашуданд, ки фанни мавриди тањќиќро нописандида њисоб 



142 
 

 

кунанд. Ин њам ба донишљўѐни курсњои поѐн ва њам курсњои боло дахл 

дорад. Барои гурўњи назоратї бошад, нишондињандаи мазкур 26%-ро 

ташкил намуд. 

Тавре ки марњилаи дуюми таљриба нишон дод, барои донишљўѐни 

факултетњои «Тарбияи љисмонї» ва «Варзиш» машѓулиятњои 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар аксарияти њолатњо 

мавриди писанд мебошанд ва умуман донишљўѐне нестанд, ки ба онњо 

машғулиятҳои мазкур таъби дил набошанд. 

Дар гурўњи дуюми озмоишӣ дар муддати тањсил дар факултетњои 

«Сайѐњї» ва «Тайѐрии њарбї» њам донишљўѐне набуданд, ки  

машѓулиятњои оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмониро 

номаќбул њисоб кунанд, дар њоле ки дар гурўњи назоратї 2 нафар њамин 

гуна донишљўѐн ошкор шуданд - 19%. Дар ГН2 дар давраи тањсил 

миќдори донишљўѐне, ки ба онњо ин фан писанд омада буд, ба андозаи 

33% коњиш ѐфт. Дар гурўњи озмоишӣ бошад, мо таносуби баракси 

нишондињандањои баррасишавандаро мушоњида мекунем. 

Баъди хотимаи таљриба дар њар ду гурўњ нишондињандањои 

донишљўѐне, ки ба онњо ин фан писанд омада буд, коњиш ѐфтанд (дар 

ГН2 ба андозаи 14%, дар ГО2 ба андозаи 9%), ки ин падида, албатта, аз 

гузаштани таваљљуњи бештар ба фанњои тахассусї тавзењ мегардад. 

Ангезањои авлавият дар ибтидои раванди таълим дар факултети 

«Сайѐњї» барои донишљўѐн аз ГО 1, ГО2 хоњиши фозилу пурдон шудан 

буд (30%), дар оѓози тањсил бошад, дар донишкада 17% саъю кўшиши 

омўхтани мустаќилона иљро кардани машќњои љисмониро намоиш 

доданд, 21% донишљўѐн бошад, хоњиши донишњои амиќ ба даст 

оварданро доштанд. Дар гурўњи назоратї донишљўѐн гунањои дар боло 

зикргардидаро баробарањамият њисоб мекунанд, аммо барои тањсил дар 

донишкада 31% барои худ хоњиши босавод шуданро афзалиятнок  

медонанд. 

Барои омўхтани дараљаи ќаноатмандї аз фанни баррасинамудаи 

худ мо гунаи ихтисоршудаи тести рангаи Люшерро истифода намудем, 
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ки дар он пурсидашудагон муносибати худро ба машѓулиятњо тавассути 

интихоби ранги муайян аз рўйи дараљаи писандидагии он сурат 

мегирифт. 

Дар марњилаи хотимавии тањќиќот пажўњиши низоми арзишии 

донишљўѐн аз гурўњњои назоратї ва озмоишӣ баъди хатми МТК 

роњандозї карда шуд. Дар ин њол методикаи М. Рокич, ки дар љараѐни 

он ба донишљўѐн холњои рейтингии ба арзишњои њаѐти пешнињодгардида 

дода мешуд, зимнан, холи 1 баландтарин њисоб мешуд. 

Донишљўѐни факултети «Тарбияи љисмонї» аз ГО1 дар љойи аввал 

саломатиро гузоштанд. Зиндагии ѓайратмандонаю фаъолонаро 

донишљўѐн ба сифати арзиши њаѐтї дар љойи дуюм ќарор доданд. 

Арзишњое аз ќабили зебоии санъат ва табиат, эътимод ба нафс (боварї 

ба худ), некуањволии моддї ва офият њам дар њамин мавќеъ ќарор 

доштанд. Дар гурўњи якуми назоратї се љойи аввали афзалиятњоро 

эътимод ба нафс, саломатї ва хиради зиндагї ишѓол намуданд. Кору 

шуѓли љолиб дар маќоми чорум ќарор дошт. Арзиши рушди аќлонї ва 

маърифат барои донишљўѐни гурўњи озмоишӣ дар мавќеи 7 ва барои 

гурўњи назоратї дар љойи 14 ќарор дошт. 

Донишљўѐни факултетњои «Варзиш» ва «Тарбияи љисмонї» 

намояндагони њар ду гурўњ дар љойи аввал саломатиро гузоштанд. Дар  

ин њол, зиндагии ѓайратмандонаро донишљўѐн аз гурўњи назоратї дар 

мавќеи дуюм, намояндагони гурўњи назоратї танњо дар мавќеи 13 љой 

доданд. Зимнан, дар донишљўѐни гурўњи назоратї эътимод ба нафс ва 

њаѐти хушбахтонаи оилавї љойњои дуюм ва сеюмро ишѓол карданд. 

Арзиши рушди аќлонї ва маърифат барои донишљўѐни ГО1 мавќеи 

панљум ва барои ГН1 мавќеи 14-умро доштааст. 
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Љадвали 6. Динамикаи дараљаи ташаккулёфтагии фаъолияти маърифатї 

 

Нишондињандањои марњилаи якуми тањќиќот 

Марњилањои 

таљриба 

Гурўњ Дараљаи рушд Эътимоднокии 

тафовутњо аз рўйи 

меъѐри х2 

баланд миѐна паст х2 

буњр 

х2 

муш

оњ. 

Х муќоиса. 

Пеш аз 

таљриба 

 30% 48% 22% 3,8 0,1 Х2буњр. > 

Х2мушоњ . ГО1 26% 57% 17% 3,8 

Баъд аз 

таљриба 

 17% 44% 39% 3,8 4,1 Х2буњр. < 

Х2мушоњ. ГО1 52% 35% 13% 3,8 

Нишондињандањои марњилаи дуюми тањќиќот  

Пеш аз 

таљриба 

 52% 38% 10% 3,8 0,2 Х2буњр. > 

Х2мушоњ . ЭГ2 48% 38% 14% 3,8 

Тањќиќоти 

фосилавї 

 38% 33% 29% 3,8 4,6 Х2буњр. < 

Х2мушоњ. 

 

ЭГ2 67% 24% 9% 3,8 

Баъд аз 

таљриба 

 38% 38% 24% 3,8 5,7 Х2буњр. < 

Х2мушоњ. ЭГ2 71% 29% 0 3,8 

 

Тавре ки аз љадвал дида мешавад дар марњилањои аввали тањќиќот 

дар факултетњои «Сайѐњї» ва «Тайѐрии њарбї» ба њисоби миѐна 

таќрибан 28% донишљўѐн дараљаи баланди фаъолияти љанбаи 

маърифатидоштаро (ГО1 -26% ва ГН1 - 30%) намоиш доданд. Марњилаи 

хотимавї бошад афзоишро ба андозаи 26% дар гурўњи озмоишӣ ва суќут 

кардани нишондињандаи мазкурро дар гурўњи назоратї ба андзаи 13%  

нишон додааст. 

Њангоми марњилаи дувуми тањќиќот намояндагони њар ду гурўњ 

(таќрибан ба њисоби миѐна 50%) дараљаи баланди фаъолияти љанбаи 
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маърифатидоштаро нишон доданд, ки таќрибан ба андозаи 22% аз њамин 

нишондињандаи марњилаи якум (барои ГО1) баландтар мебошад. Дар 

марњилаи хотимавї дар гурўњи озмоишӣ афзоиши донишљўѐни дорои 

дараљаи баланди фаъолияти љанбаи маърифатидошта ба андозаи 23% ба 

назар расидааст. Дар гурўњи назоратї ин нишондињанда ба андозаи 14% 

коњиш доштааст. 

Дар зинаи дуюми тањќиќоти озмоишӣ донишљўѐн аз гурўњи ГО2 

дар љараѐни машѓулиятњои дастурию методї мароќи зиндаро ба 

методњои бењтаркунандаи сифатњои љисмонии худ зоњир намуданд, 

инчунин ба тартибу танзими маљмўаи машќњои љисмонии љанбаи 

пешгирикунандадошта машѓул буданд. Тавре ки тањќиќоти минбаъда 

нишон доданд, доираи шавќу раѓбатњои чунин донишљўѐн бемайлон 

фардї гардида, вусъати бештар ѐфтааст. 

Донишљўѐни факултетњои «Тарбияи љисмонї» ва «Варзиш» аз њар 

ду гурўњи озмоишӣ дар ташкил, банаќшагирї ва баргузории 

чорабинињои варзишию оммавї ва тарбияи љисмонию солимгардонї 

иштироки фаъолона доштанд, зеро чунин фаъолият њатмї будааст ва 

бањодињии он  дар чорчўбаи машѓулиятњо оид ба сотсиологияи варзиш 

ва тарбияи љисмонї амалї карда мешуд. 

Донишљўѐн њатто, дар назари аввал, вазифањои одиро иљро намуда, 

бо њамин онњо донишњои бадастовардаи худро мустањкам намуда, 

тавонистанд бо машварат ба њамсолони худ аз гурўњњои дигар дар иљро 

намудани машќњои љисмонї дар чорчўбаи машѓулиятњои мустаќилона 

ѐрї расонанд. 

Хулосаи боби 2 

       Таљрибаи ташкилнамудаи мо оид ба ташкил дадани раванди таълим 

дар соњаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї ба кор бурдани 

равишњоеро дар назар дорад, ки аз усулҳои анъанавї бо талаботи 

бештари худ ба омўхта шудани маводи дастурию методї ва назариявї аз 

тарафи таълимгирандагон дар соњаи донишњои мавриди баррасии мо 

тафовут дорад. 
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Натиљањои тањќиќоти роњандозишуда маќсаднокии истифодаи 

амсилаи озмоишӣ ва шароити педагогии пешнињоднамудаи моро 

њангоми ташкили раванди таълим оид ба сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї ба сифати омилњои муњими баланд бардоштани 

дараљаи сифатии тањсилоти умумї дар соњаи мавриди тањќиќ тасдиќ 

намуданд. 

Дар ташкили раванди тањсилоти соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї ворид сохтани амсила ва шароити педагогии 

пешнињоднамудаи мо дар љињати дар донишљўѐн ташаккул ѐфтани њар як 

аз хосиятњо ва сифатњои шахсии алоњида баррасигардида, ки дар асоси 

арзишњои фаъолиятию амалї, талаботї ва ангезавию арзишии љузъи 

таркибии фаъолияти љанбаи маърифатидошта ќарор дорад, ба таври 

мусбат таъсир мерасонад. 

Донишљўѐни дар њайати њар ду гуруњи таљрибавибуда 

нишондињандањои баланди фаъолияти њаракатї ва маърифатидоштаро 

на танњо дар љараѐни раванди таълим дар муассисаи таълимї, балки 

баъдаз хатми тањсил низ намоиш доданд. 

Тавре, ки натиљањои мушоњидањои бардавом шањодат медињанд, 

бисѐре аз донишљўѐни дар њайати гурўњњои таљрибавибуда баъд аз хатми 

тањсил низ, ба мањалли кори худ рафта, ба фаъолияти варзишию тарбияи 

љисмонии худ идома дода, ба бахшњои варзишии гуногунсамт  мераванд. 

Як теъдод хатмкардагон баъди фарогирии тањсилот дар соњаи 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар њамин соња машѓули кор 

мебошанд. 

Аз гуфтањои боло хулоса бароварда, ќайд мекунем, ки маводи 

тањќиќоти пешнињодгардида дурустии далелњои назариявиро дар бораи 

он афзалиятњое, ки корбурди амсила ва шароити педагогии 

тањиянамудаи мо фароњам овардааст, љињати дар донишљўѐн ташаккул 

ѐфтани фаъолияти љанбаи маърифатидошта дар чорчўбаи омўзиши 

сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи 

љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов тасдиќ менамоянд. 
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ХУЛОСА 

     Дар асоси пажўњиши илмии анљомдодашуда дар чорчўбаи омўзиши 

назариявї ва амалии масъалаи тањќиќшаванда мо ба натиљањои зерин 

расидем: 

1. Аксари муњаќќиќон перомуни њолати буњронии варзиш дар 

Тољикистони имрӯза ибрози андеша намуда, дар қатори сабабҳои асосӣ 

то ҷое аз принсипњои инсонгарої дур шудани ҷомеаро таъкид мекунанд. 

Дар ҳоле, ки саломатии инсон њамчун арзиши асосӣ ва бо кӯшиши тамом 

машғул шудан ба варзиш беҳтарин васила барои расидан ба олитарин 

натиљаи дилхоҳ мебошад. 

Бо чунин падидањои буњронї метавон фаќат бо иваз кардани 

нуќтањои таъкид аз рўйи варзиши касбї ба самти варзиши оммавї 

метавон пайкор намуд. Аммо кўшишњои амалисозии лоињањои ба рушди 

варзиши оммавї нигаронидашуда, дар бораи дар соњаи мазкур вуљуд 

доштани як силсилаи томи ихтилофњо: дар миѐни хоњиш надоштан ѐ 

омода набудани аксарияти одамон барои иштирок дар мусобиќањои 

варзишї ва эъломияњо аз тарафи давлат дар хусуси зарурати варзиши 

оммавї; дар миѐни комѐбињои бадастомада дар соњаи варзиши оммавї 

дар замони шўравї  ва замони мо; дар миѐни шароити воќеї, ки дар он 

варзиши оммавї рушд мекунад ва заруратњо; дар миѐни шароити воќеии 

мењнати (пеш аз њама музди кор) кадрњои баландихтисос дар соњаи 

варзиши оммавї ва зарурати аз байн бурдани камбудии кадрњо дар 

соњаи баррасишаванда шањодат медињад. 

Тањлили таљрибаи кишварњои хориљї гувоњи он аст, ки дастрас ва 

оммавї будани варзиш аз принсипњои асосӣ дар ҳаллу фасли 

муваффаќонаи масъалаҳои муҳими соҳа, аз ҷумла расидан ба натиљањои 

баланди варзишї ва љалби ќишри зиѐди ањолї ба тарзи њаѐти солим ба 

мушор меравад. 

Сотсиология ҳамчун илми мустақил ѐ худ фанне мебошад, ки 

таърихи пайдошавї, амалкард ва инкишофи љомеаи инсонї, нињодњо ва 

ташкилоти он, инчунин проблемањои муносибатњои байнињамдигарии 
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намояндагони гурўњњои гуногуни иљтимоиро меомўзад. Сотсиология, 

монанди илмҳои дигар васеъ ва серпаҳлӯ буда, фарогири маљмўи фанњо 

ва соњањои гуногуни илм мебошад. Сотсиология дарбаргирандаи чунин 

соњањои илм аз ќабили сотсиологияи оила, сиѐсат, њуќуќ, ахлоќ, 

сотсиологияи гурўњњои калон ва хурд, инчунин сотсиологияи 

љамъиятњои глобалї мебошад. Сотсиология бунѐдї, амалї ва эмпирикї 

мешавад. Масалан, сотсиологияи мушкилоти иљтимої масъалањоеро 

баррасї менамояд, ки бо нашъамандї, љинояткорї, низоъњои нажодию 

этникї ва ѓайра марбут мебошад. 

Мафњуми «тарбияи (фарњанги) љисмонї» дар ќаринаи курси 

таълимии «Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш», пеш аз њама, ба 

ду маъно ба кор бурда мешавад: 

1. Њамчун раванди иљтимої, ки ба фарогирии намуди вижаи 

фарњанг - фарњанги љисмонї нигаронида шудааст. 

2. Њамчун яке аз љузъиѐти  тарзи њаѐти иљтимої, љузъи таркибии 

фарњанги умумї мебошад. 

Бисѐрҷабҳагии фанни тарбияи љисмонї имкони тасдиќи онро 

медиҳад, ки малакањои фаъолияти љамъиятї ва касбии ба туфайли  ба 

тарбияи љисмонї машғулшудан ба даст омадааст, бомуваффаќият ба 

дигар намудњои фаъолият интиќол дода мешавад. 

Варзиш ва тарбияи љисмониро метавон њамчун арзиши љанбаи 

махсусдошта баррасї намуд, ки аз бисѐр љињат дараљаи самаранокии 

ташаккули чунин арзишњои умумибашарї, аз љумла бомаърифатї, 

бомањоратї, дорої ва некуањволиро муайян мекунад. Ба ин гурўњи 

арзишњо мо бо камоли эътимод ва далелњо  метавонем варзиш ва 

тарбияи љисмониро мансуб намоем. 

Соњаи мавриди баррасии мо дар марњилаи кунунї нињоди 

иљтимоиест, ки ба њамаи талаботи нињодисозї мувофиќат дорад: 

- ба фаъолияти омодасозии кадрњои касбї машѓул мебошад; 

- дорои пойгоњ ва инфрасохтори моддии пешрафта мебошад; 
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-  бо вуљуд доштани вазифањои даќиќан муайяни иљтимої 

(таълимӣ, солимгардонї, иљтимої ва ѓайра) тарбияи љисмонї ва варзиш 

њамчун фанни таълим дар ташаккули усули љањонбинї нисбат ба варзиш 

ва тарбияи љисмонї,  коркарди усулҳои  илмї ба ташкил ва рушди 

тарбияи љисмонї, ба омўзиши ниѐзмандии љомеа ба он, инчунин дар 

омўзиши тарз ва роњњои ќонеъгардонии ин ниѐзмандї тавсиф мегардад. 

Сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш омилњоеро тањќиќ 

менамояд, ки он ба пуррагӣ љанбаи оммавї доштани њаракати варзишу 

тарбияи љисмониро таъмин намоянд. Омилњои мазкур, ба объективї ва 

субъективї таќсим мешаванд, ки дар ин замина онњоро ба ду гурўњи ба-

ҳаммувофиқ људо мекунанд: 

1) Омилњои љанбаи объективидошта: 

- дараљаи рушди пойгоњи моддии соњаи тарбияи љисмонї ва 

варзиш; 

- сифат ва миќдори кадрњои касбии омодакардашуда. 

2) Омилњои љанбаи суъбъективидошта: 

- ташаккули шуури љамъиятї ва инфиродї аз рўйи муносибат 

ба азхудкунии арзишњои њаракати варзишию тарбияи                        

љисмонї; 

- ташаккули самтгирињои устувори ангезавї ва арзишии 

шањрвандон ба машѓулияти фаъолона ба варзиш; 

-  дар љомеа тарбия намудани талаботи самти варзишию тарбияи 

љисмонї, ањамияти тарзи њаѐти солим, наќши рушди љисмонии фард дар 

маљмўи низоми арзишњои љомеа ва инсон; 

Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар муқоиса бо 

сотсиологияи умумӣ, беш аз ҳама, ҳамчун ифодакунандаи фанни амалї 

вазифањои муњимтарин, аз ќабили ташкилӣ-амалї, назариявӣ- 

маърифатї ва љањонбинишиносиро иљро мекунад. 

2. Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї дар њоли њозир ба 

баргузории пажўњишњои сершумор, ки ба омўзиши амалкард ва рушди 

мавзўи  баррасии мо, таъсири варзиш ва тарбияи љисмонї ба ташаккули 
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фард, муайянкунии меъѐрњои дараљаи инкишофи тарбияи љисмонї дар 

инсон таваљљуњи зиѐд медињад. Наќши ин кор дар дарѐфти маълумоти 

сотсиологї хеле муњим аст. Дар ин тањќиќот методњои дар илми 

сотсиология коркардгардида, аз ќабили мушоњида, тањлили њуљљатњо, 

пурсишњои шифоњї ва хаттї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Њадафи фанни илмии «Сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї» 

дар омўхтани  падидањои мазкури иљтимої, дар истифодаи  натиљањои  

он барои пешгўии рушди онњо ва ќабули ќарорњои идоракунии марбутаи 

нигаронидашуда барои такмили соњаи мазкур ва њамгироии фаъолияти 

варзишию тарбияи љисмонї дар зиндагии њамарўзаи њар як инсон 

мебошад. 

Сотсиология њамчун фанни таълимї, ки унсури таркибии 

тањсилоти тарбияи љисмонї мебошад, бояд андешањои љањонбиниро ба 

варзиш ва тарбияи љисмонї ташаккул дињад. 

Вазифањои асосии фанни илмии мавриди баррасии моро метавон 

ба ду категорияи асосї гурўњбандї намуд: њаллу фасли мушкилоти 

иљтимоии фаъолияти варзишї ва ба њаракати варзишию тарбияи 

љисмонї додани љанбаи оммавї. 

Дар миѐни вазифањои афзалиятноки сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї бояд ошкор шудани он омилњоро номбар намуд, ки 

таъмини њадди аксари самараноки оммавї гардидани њаракати варзиш 

ва тарбияи љисмониро имконпазир менамоянд. 

Ба гурўњи якум омилњои љанбаи субъективидошта муттањид 

шудаанд, ки ба оммавї шудани фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї 

таъсир мерасонанд: 

- ташаккули самтгирињои арзишї, ангезањои  устувор ба 

фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї; 

- ташаккули шуури инфиродї ва афкори умумї нисбат ба арзишњои 

варзишию тарбияи љисмонї; 

- дар ҷомеа тарбия намудани руҳия ва хоҳиши ба варзиш ҷалбшавӣ 

ва тарбияи љисмонї, баланд бардоштани мубрамии масъалањои марбут 



151 
 

 

ба дараљаи тайѐрии љисмонї, ањамияти тарзи њаѐти солим, тарбияи 

љисмонї бо нигоҳи арзиши таърихии љомеа ва инсон. 

Ба гурўњи дуюм омилњои объективї мансуб мебошанд: 

- дараљаи омодасозии кадрњо ва теъдоди онњо; 

- рушди пойгоњи моддию техникии варзиш ва тарбияи 

љисмонї. 

Барои сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї саволу посухњои 

илман асоснокшуда аҳамият ва арзиши хоса доранд, ки ба љанбањои 

иљтимоии фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї марбут мебошанд, дар 

миѐни онњо метавон инњоро номбар намуд: 

- Фаъолияти варзишї ва варзиш аз чӣ иборат аст? 

- Фаъолияти варзишї ва дигар падидањои иљтимої дар миѐни худ 

чӣ таносуб доранд? 

- Фаъолияти варзишию тарбияи љисмонї дар ваќти фароѓат ва 

умуман тарзи њаѐт чӣ гуна амалї мегардад? 

- Варзиш ҳамчун падидаи иљтимоию фарњангии мустаќил чӣ гуна 

рушд мекунад? 

- Кадом омилњо барои машѓулият ба тарбияи љисмонї ва варзиш 

наќши њавасмандкуниро иљро мекунанд, инчунин баракси он, кадом 

омилњо барои ин кор монеа мешаванд? 

Ба туфайли тањќиќоти мушаххаси ҷомеашиносӣ (ТМС) мо 

метавонем ба саволњои додашуда посух дарѐфт намоем. 

Тартибу танзими тадриси фанни «Сотсиологияи варзиш ва тарбияи 

љисмонї» бояд тавре амалї гардад, ки донишљўѐн тасаввуроти тому 

мукаммалро дар бораи наќши фаъолияти варзишу тарбияи љисмонї, 

маќоми он дар чорчўбаи механизми умумии низоми иљтимої њосил 

намоянд. 

3. Барномањои муосири педагогиро тањлил намуда, метавон 

самтгирии возењи онњоро љињати дар насли љавон ташаккул додани 

шахсияти тарбияи љисмонї муќаррар сохт, њамин тавр афзалияти усули 
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фалсафию фарњангшиносиро ба раванди ташаккулѐбии фаъолнокии  

маърифатї дар машғулиятҳои тарбияи љисмонї ва варзиш тасдиќ намуд. 

Дар асоси раванди педагогии рушди низоми тањсилот дар 

марњилаи кунунї дар омодасозии донишљўѐн ба тањсилоти муттасил ва 

худомўзї дар тӯли тамоми зиндагї бояд афзалият дод. Аз љумла, дар 

соњаи сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи љисмонї ва варзиш бо маќсади 

ноилшавї ба дараҷаи баланди љисмонї, ки бо шиори  «табиат њар 

чизеро, ки оѓоз намуда буд, бидуни фосилагузорї онро ба охир 

мерасонад» њамовоз мебошад. 

Шароити педагогие, ки муаллифи тањќиќот ба сифати љузъи 

калидии низоми педагогї пешнињод намудааст, инъикоскари 

умумитарин талаботҳо мебошад, ки ба ташкили раванди тањсилот дар 

соњаи сотсиологияи варзиш ва ташаккули фаъолнокии маърифатї дар 

машғулиятҳои сотсиологияи варзиш ва тарбияи љисмонї матрањ карда 

мешаванд. Онњо дар дараљањои гуногун, дар њамаи љузъњои таркибӣ ва 

муњтавову сохтори амсилаи пешнињоднамудаи муаллиф инъикос 

шудаанд. Ҳадафи ин амсилаҳо мусоидат ба бомуваффаќият амалисозии 

шароити педагогии дар љараѐни пажўњиши тањиягардида мебошад ва он 

имкон медињад, ки воситањои сотсиологияи варзиш ва ташаккули 

фаъолнокии  маърифатї дар машғулиятҳои сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї бо самаранокии њадди аксар ба кор бурда шавад. 

4. Таљрибаи аз тарафи мо, оид ба ташкили раванди таълим дар 

соњаи сотсиологияи варзиш ва тањсилоти олии касбӣ созмондодашуда 

корбурди равишњоеро дар назар дорад, ки аз усулҳои анъанавї бо 

талаботи бештари худомўзишии маводи дастурдињию методї ва 

назариявї аз тарафи таълимгирандагон дар соњаи донишњои аз тарафи 

мо баррасишаванда тафовут доранд. 

Натиљањои пажўњишњои роњандозигардида, њадафмандии истифо-

даи амсилаи озмоишӣ ва шароити педагоги пешнињоднамудаи моро 

њангоми ташкили раванди педагогї оид ба сотсиологияи варзиш ва 
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тарбияи љисмонї ба сифати омилњои муњими баланд бардоштани 

дараљаи сифатии тањсилоти умумиро дар соњаи мавриди тањќиќ тасдиќ 

намуданд. 

Ба ташкили раванди тањсилот дар соњаи сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї ворид намудани амсила ва шароити педагогии 

пешнињоднамудаи мо љињати дар донишљўѐн ташаккулѐбии њар яке аз 

хосиятњо ва сифатњои алоњидаи баррасигардида, ки дар асоси љузъњои 

таркибии фаъолиятию амалї, талаботї ва ангезавию арзишии 

фаъолияти љанбаи маърифатидошта ќарор доранд, ба таври мусбат 

таъсир мерасонад. 

Донишљўѐне, ки дар њар ду гурўњи озмоишӣ шомил буданд, 

нишондињандањои баланди фаъолнокии ҷисмонӣ ва маърифатиро на 

танњо дар љараѐни раванди таълим дар Донишкадаи тарбияи љисмонии 

Тољикистон ба номи С. Рањимов, балки баъд аз хатми он њам нишон 

доданд. 

Тавре ки натиљањои мушоњидањои бардавом шањодат медињанд, 

бисѐр донишљўѐни дар њайати гурўњњои таљрибавибуда баъд аз хатми 

донишкада њам, ба љойи кори худ рафта, фаъолияти муассири варзишї 

ва тарбияи љисмониро идома дода, дар бахшњои гуногуни варзишї 

иштирок мекунанд. Як теъдод  хатмкардагон, ки дар соњаи сотсиологияи 

варзиш ва тарбияи љисмонї тањсил намудаанд, дар њамин ришта 

машѓули кор мебошанд. 

Аз гуфтањои боло хулоса кардан мумкин аст, ки маводи таҳқиқии 

пешнињодгардида дурустии далелњои аввалияи назариявиро дар бораи 

он афзалиятњое, ки дар корбурди амсила ва шароити педагогии 

тањиянамудаи мо, љињати дар донишљўѐн ташаккул додани фаъолнокии 

љанбаи маърифатидошта дар чорчўбаи омўзиши сотсиологияи варзиш ва 

тарбияи љисмонї дар Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 

номи С. Рањимов фароњам омадааст, тасдиќ менамояд. 
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